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EEREE هوکو دوع IE نیکراناب دحام وكى شوا aê 

  | ۱تماقیس هلج مالا ويو رول ا ال موک نوکیسر اداذاپ ¿ نیش م

  ۱نوککدینرولاددهدنسانعمنوک هبنشراهج :ایبزاموب نوک اص .

 | توکل ندرما نامریکیدمس | | 3_وکهبنشخشیّروب نوک
 یرندرلنوکنوکبب مایل ئعامۆك | | :ووساعریوب نكه عم هرو

  fie ۱نوکبندیلنوک | او تعبلامو

  ۱کد کس لنوک دیکر دنوک اراشا نامو نانو شنی

  | ۳نالوافانوکب نالوایوسضم نوک دا ا و و لاس اوو اوج موو

 | اصوصخو ینالوادنیکرب هتموئا و 7 وتو دول امو رمل -
 | ا موی و ۳۹ ناس اوب

 دما عطف نالوموی مو دیم شوو دملا موو كرل موو قول
 هالف شقا | نیو خج موبو ضروب -

 طیاءانمم شش
 ۳ 7 م“

 1 تا

 ۱ ا که هشم باک تاخانالوادرمان هن اع نوا

 ٩ی در شنل ازوسدب كر یل یخی ندیسرافو یدب نا عطزوبرکس كييزکس دو

 "۷ روکش او عبط هلبا هاف طبل هد ناخ نرحب

 نس چ نط ساوا لج نا ی وسر وه ةن یز وعط ۲ /

 ند فتوا خرسر هم اتح

 - . ۱ و 2

 _ لےے م 2

ا كيب رکی اعم 1
ع ند هلک ر کسی ازو یی

نملا هتیفرهلواتراي
 1 ۷ نا



 هنسکولنآنایلو یسادهفرآ ی اوش هک
 داا كئرو نالوا کای کا

 الوامطرو نالوازکاب ناالوارب ناب ۱
 لياکی داحاداحا دربدبب ناگیناگ

 قلواریظنب یک

 یاتکی ناداپب یلنواهب نا
 ںو اکہ کوس ہیچ ن ودوا كا كن هنس ا

 رولوا هدنزومط كلوا |

 یجنابع جب
 یمن ل یھ مولعم ہول
 برد سج نکد کا
 د درع طظفل هدنس انعمر دک یکم
 كمدآ نلواهدنخفوولنوف_ تکیب |

  تسار تسد لا غاص ی
 عولبنامبج ن دنس کلان هدلاوا ین

 لارتسدنانلها بیت ن دنس ام ول ایوب
 شوب اب عوبربو

 در رلایرد نلزکد رل وما
 | | تس تسد لا خاص فرطغاص نم
 رسو هد زوم اون د تد ىل وف كمدآو |

٥ ۵ | E 

 یاشابوص رل همزایا رر ب راهون مستی

 قبال یب اکر دن ایاشو دال ی
 هدنسانعم هلهحو یفدلوا نایاشبو

 دبیر بیک ۱
 تدیبكىوص همزایا راک جور

 _ لحیکدبباووهظبوباایاق ۱
 یمسا كنوبوا عیب هت ۱

 قلو لاک یوو او كوكب ولوب ماوقر
| 

۱ 
 نالو؛كیرواكب نو

 لاک بولوا كنجوکب ولوب موف وس

 هالوارثلو او شمنوکس ولود ل اکو ماو جنب

 - رلنوفای تاك

 . . یبرانالف ناو
 یخلدرمسددا نو رو

 سیپامودیمون یجیادیماعطف ښو
 نالوا

 ماعو راب هلان ناوف هآ فشون

 ل جوزسحو مدآنالو مکحو

 :لداع هاشدابو مدآن الو (یحاص

 ناطلس

 ۱۳ نکس هنادیک زیر نوک دن
 ال یار :

 سمو نامن تدم نالوا ترابع
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 ۱ تلخ صولخ تفادص نوکیا ناوی ویسا نالو ال انمالور ین 5
 ۱ ًالوامل اه داص قانند ابر ین کا موجه همی اب هنیرروانمف د :

 س .نالوا هرزواناسل تعف اوم نکا رداچ نالویگدیا
 ۱ 1 نالواابن  هتشابزکااپ فک

 نالوا حو تسود كب ناجل کا

 | ایا 1 1 ییکقرط دادفط نزن

 ۱ .هالواوواسف دیشچریم لج نا نالو دیایأر تتفاوم تک

 ۱ الو شایککیو هم اب ندا کا || . تفلاخمدع تئفاوم نه

 ۱ راریس هلحو هربندرف ۱ || هنزوکییکا بولواروکیزوکر یک

 ۱ مبا ءانعم سکا نالوشملاق _
 ۱ رولت الو یس اد رهرآ اوسُک مناد نارلوا یریظنو یشا میت ِ

 ۱ سیا هانعم هر اوسکی نالواک نوس تس
 | یواسمفدشجبپم ناسک نوسی لو ادتمونفاوم ەنى ىر یراق 1

 نالوا _ نالو ایام ندقاغوایرو
 E و

 ضیا ا مایعک ہن ی تنلاخ مدع داحتا ی تتفاوم ۳3

 ال سضم هک نکاب دم هک سعر نامنرب نر مک

 دحارعون نا پ ةت این نالوا دم نار طف م مک

 نالوا كنج نیر بھی سزاب رک نیّیرط نیر

 0 عوج و ریمارمآ ا هاشداپ تر الت بوط ارین یوص نر

 وه دحاوز طو بواساو ماظن هی

 الهی ط نالوا فوم ۳ دحاهكنپومازملهو فرط کب

 گاعهلصاح ولر ادم نانلواعمج نوک نالوا ابرو بولو ارصلخو هداسقنالوا _

 نالوااهت کاو دحلو ر كب 3 تصلاغ صولخ تفادص ین

 نالو بنو 9 نالوا ممه نوکر یدوحو تدم نو

 بداپندبا مه کای بایهنمشد نات هک | تالو رصلاخ قداص یلزومم نیک

 ا



 | قانع . ا
۱ 

 . یا صغ لام هلب روز یحربنب | | ینویالوفوش وب بوبلو نیتج شک|

 و هالواداسآ یالوف ضاوب سا

 الورم ایم وراح سونلپ الوق

 تحارو انغ تور كانی رر
 كلناسآقلبالوفو لاحرشی اسا هافر

 تمیاء اب رش
 ًاضباهاصم سن

 پج تسد لوفلوص لالوص یر ||
 یالوفو نالویزج لیلف تارن

 نالفاداسآ ۱

 شاطزیلعم ودا وو

 سیا ءا بس

 ابا اف نیت

 دوو ترسهلب کش اط موی ولحم مد

 صبا هانم نم
 يا هانعم فب
 كاموفو یزلکیرآر لیوسع» نیست

 داریم نالو یس ,درکرسو کوب
 اشوف كکک یلکلککر ایوب ثياب
 یسەړرکرس كموفو یکبیدآ توسع

 مکاح كب نیما نالوا
 یضوق للکک ك کرا نوع

r ۳3رد رهن فطع  

 نلوسب تیغ ات ها 4 حک

 دد کر قر هلواافد هدنسانحم |

 م

 لاعنانلوا صع هلیاروزو

 یحراط یاد ی

 ۱ | قنا رام ناظمب ءا

 ۱ ران الوا
 ۱ قلوارادمو ق ايوا هلا

 ۱ ضباهاعم می

 | قجاوزوکالوادادپب ننابما ناشی
 ۱ نالوا

 ا ارادو قنایوا "هم
 قمالوضراع هپشسو كشالصا, نیا

 ۱ نالو نو بو تامولعم نالوا

 نایلواقزوا

 قرهیلهرراع ههشو كش الصا ایفا

 نالواولغسو بوم هيمي ست

 می الوف ههشو كس الصا ثٿ

 لب یو یک نی هل

 و مورحوا رایو قوا عوير رادنا تل

 "نالوراومص راک نود
 و ,رداحاداحا یزنایربآ برادر 02

 3-0 روغ هرب هدر کاپ ,ن کج

 ۱ دساو دا ربا
| 

۱ 

 6 سەز هنو مش ۱و قریف توقیف هاا ۱

 || کدام ند ههشو كنسو كلب هززوا

1 
۰ 



 ۱ و خرم ی
 ےس

 دسافو نالوانایو بارخ با

 لزا وانادابآورومەم 3

 نالو شم امدوک ا قات
 دانید مداسادبع هیتر متصل

 رولنب ځد ناور وقنا ا

 قلوال اخندتبوطر یلیروق وب
 ||اتححشخراتافو یرلردب ادب ۳3

 هال امانی تاقو یر ذب ناف ۱

 نالوارو ظبر یارک

 دڵو نانو رل اب هدف دص ۳

 ا [ن تب یس دن ادوکیاالعاو

 قحوجنژلوا قلاب تاعو یدیو

 یصشکوط دمج ز
 تأ بونلوا حط ہل اوصر

 حجر مولعم نالوا ترابع ند درمسو

 ام لاو لایک نیک

 خاک زبون دف یکی
 مس یی

 یف شماقو یکحو شتآ هم هما

 9 قلتادافا تاودا 5

 | نالواقاجي مزکو لترلح راح ن

 ر دیه لزاویح عور نالوا

 تسراکسل اهدا دَر

 ردمرگع اعد هدنسانفم نوسلبا

 ضداع هتکاد قلعیلناص ناك
 تاتو ارش مروا ماص بولوا

 هيل

 هناهاسنامق یل
Eهن مده شکشیب ناعمرا ن  

 یلاجولکس |

 لام یان الو |عیقح دوبعم راد

 بیوضمنادرب ترضح یهالا نادر
 0 نالو [ولعمو

 هافد تحارو توز كلر زاس

 كلناسىلىالوقو لاجرثیاسآ

 لالوص بجتسد فطلوصو | |

 . ]ا هافدیارو انع توز كلكن ةر
 |__ كلناسآ قليالغو لاجشی اسآ ۱5

 1 ناتو بتتهنهطا هام غار

ِ 
۱ 



 مدآنالو/یاوسر _
 هقوشعیوْساعو بح تسود ر واب

 اشا كدلب یجدراب روای نیعمو

 نال زشاب وبال بو تسود هناا
 ه اکر اب كنبرلترضح اغ وح تم اي |
 *رداک هدنمام اهد هنر اپ ایربک ۱

 ۰ . تبع قلتسود ییا |
 یشع دحا یددعر نوا هدر

 دیماالصا هنلوصح كيولطم ناب |
 .. نللفزسدیما قمالاق

 ضیا مانع نما
 ضیا هانمع نیم ای
 نالوارنش یصاع یغاب فا ۱

 ا نالوا شو رک شفلوب شما ۱

 ضعبو نالوارعلودو اس دا هاتعم فا

 هدرازبهدوسر اجنوبجار ابخ|یصوصح
 یزابدالددنب اب هیدزوا ایشاو

 و هالوادیدبان لئاذ فاغ هما

 __.فس«دوهبد ثبع قاله

 ما تف[یسالهوج مواعم شفای
 یرف نار بوف اب شادو د كن و
 ی ابنوکرشم ایوب افو بش
 ت رد ها و ص
 یرزعا لنهبومح هتسْرَس توف اب

 تر ترق اب یا دودنالو|سومجو تکاسو

 فام توفا بلتیزموو ین اب
 | کزمز ال نالوالوضمند هلج
 اج قاود ات تبوق توف اب ترا
 شوكو توق ابیراض دن تب اب
 توق اب داوک وگو ای باتفآ

 نوموا کوک نوبوب ندرک ن ویو "لب
 لوقو لایعو دالواو ردکننج

 رادتفا دوز تکم تیدقو یاب _
 دشزونالواوح اصلایمولها اب

 نالواوحاصر ادم او تکمو_

 شوفنالنب د نالو نوا
 فحل وع یس هدافامسحو ن عیرد يلا

 ` ردادن هدنلیفادن

 نالوانلوب ماوقورنلواو شرک: غاب

 راکددم ناعم ییبامدد اب نکا

 یراکد دم هناعا مدراپ یروات

 نایذهوذوس الو ثبعولطایو _

 نالو ارل وس الکل ط ابو شوب | ۴

 نالو قاعنمو بوس هنفح اب کیا
 نمفتمییام د یکب رایو هل اب وه اب

 هنس ابطا نالو لوپجیمس او رداد

 زږارنرینلو ال امت اقر هلوالدب

 اتش قو نو اف ادم

 ۱ شولو نالوا دیدیا لئاز شاع 1



9 
 تم دلیرلتیفیف نون نع عانتسها
 بد هدر نرمسج

 و

 واو یو سوق ین الویم

 ۱ ن الو ارم و مسرس موی

 لواتاذوا لواص نف اص تاهم

 هدافا بضغ ابو هازکا هدنشأتعم

 قلا هک ج دو نیح روح وا
 ہدافاد یدو رس ةدنعتس یوا

 ردادن نوجا

 ان وچی هداف یم یو يَ

- 

r. 

 الور رسد نالو ازت اف ییعلود تا

 ۱ با تره كن هسان

 کو یصشو هعباثو هیلصا ُهرایس
 تاکرح كاندال !تاودو ضرا

 و فک ب داجاو بتارمف څو

 نالورصوصحم هک اناس

 | هیمشیخ درو لعضج رکرد لع
 رونلوا

 | هی هببزورامت ینحو یرب اباي
 رو تک اد هب اح بولوارهخا

 | ددتمالعو تراش ا هيد دع نوا

 دادن یرحیر هلو تاطخ تار | 5

 حسمیویهیم دوخ اب ماچ او كش ۷۳

 ردنطع ترحرونلو لاعتس نوجا

 شلربخا فرحند هنن اع تورح ۽ اب

 ۳م ۵

 | من لحن الو اناداباورومحم نایاب

 نالواشم الوارپظم

 نایلواولتیولمر نالواورزف شيا
 دالفادیا فشکی علو هد هد اب

 كمارکد كمرونکطاخ نکا دی
 نالو صید وا یجیالطاخ,ندذاَی

 منش نالنوطرازکب تشادداب

 رديمساكنوبوار مولعم شو

 نالکر دیم تسود قد نا

 نالو ارونلون شنملودو و: لیل ذوراوخ كبف ,هیدهو هفت



 نالوازدباردحو فو |

 قاقیدیادذمو توانا نام |
 هتک
 دنع كني كبادذح بوفروقر هم

 فشن هنشو نفرو بولو ارن اتم
 تطعنالوابیوفرق نتناذ_
 هلواواتظعو فوخحو بیهم روش

 كنجو زۆ بوبوق ندنر یکتو
 كعباموحو لاتفو

 رازراک لادج كنج اه
 و قيود بوبوه ن دنر یکدون نا

 كغم رهو لاتفو كح

 یدعمو تیمو دعم قلقوب مدمر و

 رەھ | نالواقول

 نالواهوب ایام الصا مام

 نالوازنکتسار الص یبا هاچ

 2م چم هنسکربالص) کوه
 ییکسوبو ینج اص باون | تیک
 نوط و ص وصخ هشت مه
 نوطوارب یهچیابنوطو |« اُمیبه
 :یبکروطوا یی اب دوطو | نتنکربه

 ىدىس او تاب هی
 هلالنخا هل شورو شوج بولو ا
 كسور

 لالتا بلطضا دانه ةه

 4 ~~ ص

 دارم تلعو هصعو مغ هيه
 نعوم اتدومرارکت بودب سک

 رییس دلت هک لع نالنیدعداسه|
 رولواداتفک هلاپساریهو £

 نلو قاق نهو قفا بودبرا ك
 نلواناقروف ناعيم
 و میطعو یش نامزیدو یربا لکا

 مانصالا تيب مناخخو انب كسكوب
 ومد تروصو یرتس انه اراصنو

 تبصه تایف بلاقو
 نراه ؛لکوبد هلال کیم

 قوفوا

 ابا هانم نام
 ںوطو|رموصح هشنآ همه

 یسهیراپنوطوا هتنوب نی همه
 یميسکزولیوا یکرابنوطوا ننک همه
 و فوځ ماد بولو ق افروف نوع

 و ولتمعو نالو یعدیاددح
 نالواولتسه
 نالواز اجو قافروف نوه

 تان اکیا ەي اند هم

 بولواوسیلصا هدام كن هنامیح

 و تالصو هات دادیم یککاب

 دوو هتف ناو وام

0 
۱ 

۱ ۱ 



 E6 یوه

 | دولزوسىغاشاد دراقوبىك شوف ىو ابا هلاوویلنع كمدآ يشوه
 كم یکه قع اص نالوا

 یا هات ناوه | لالتخا هتف نلتشراق تو
 ندیانجولعو تم افتساو تیم ةو نالواردبات نس حلصع كمد E اوه ۱
 لحوحو هدیجتعص نالوا ترابع نالواشهلوارس مع هو رشوه |

 نرش نمد 4ؤ لراو ك نرل ټر ضح هلالج_ ن کد سوسو مس رشوه

 نالواراکشآ یهاط ولط یوم یللعع نالواهدنشاب عفر رشوش
 نوچ سو یسعو بج يک نالوا
 ٠ رداد فرح || قلوللقع یلواوللفع یرنیوم

 ردشومدرض بش اهم كنبرع یھ یھ كاردا لمع تشوه |

 نالوا ئاخ كکوا نافروف ب البته رقم قو ۱
 فايق لكس تروص کیه, | نلواوللنع نلولاقع یرایوه ۱

 !داجو قیرون بیوپرف ندنربیکرو یه -ح روعچ کوه
 | كلمو لص كملاتقع | وتو هيدا فوخ یقروف,لوه

 | و رلدیشنامنیدیربارللکه لیا هتنهالوا
 نت اما لانب كسکییو ریظع هو ب لوه

 ۱ لب لیون لیزوصو نالوایوخم ولف لو
 هقشاع هلبسقدش كقشع مایه یض یزونلوا دور او نوع |||
 | . تامیرسو نونجنالو ضراع تاند یر ایکاخ ۱
 | نالغاچهدملفشدافو كنح وهاه داسال و یالوقو اون ( نوه ها

 ِ هطامس هنس الار هلوراحو قنوا
 ۲ ۰ 68 تابوت بیوه اص تنها | وضو امیداروکه طامش قوه ا

 . . || نالوا هذوادذحو فوخاماد بیر ىس هطامت دان الوورسسود اش . |
 ( ۱ مدااقررف || بولولوکشودونوتفم میر یو /
 ۱ ۱ كرنا هلچ بولو ولتبیه یلصتدوف ناسه تل اوزرآو شه اوحت ۱



 یالوفهد هدعمو شن الو |س رسد

 تایورشمو تالوک(منانلوامضه ۱

 ب واکذم دره ایی هپ وه |
 كانبرلنررضح لیمو هن ا هس لج وح

 ابو روملو ادع ندنرل هنپرمش ء امسا
 كط احم نالو الوپ ومس ا بول وا

 ۱ رونلوا ا ادن لدب هنمسا

 نوکشودو ںولضم رییس یوه اوه |

 فلتسا ليم وزرآ قلوا

 روصنع لوس ند هجر ارصانع داوه
 فْفْحو لابس بوتلو |رسشفم هکرد

 ضرا هرکی ر هلو زلمو یافشیو

 فیفخو ددشتج ب اعتس|یفطا
 ادصو سس نالواولکزاو راکذور
 قفلوااوحا هلبازاو دو اب هلداذاسو
 هددو ی دع اوقیتسوم لع نوجم |
 هعطع مان نملوا یر
 ےس

 ر سم
 ولردرهنولاکه نهاد ناهه ثر اوه

 او تف اوم ه !وزرآ هدوهبو لطاب

 هنسکنالو ییا كل مدنب

 نالواکرجاهم كنيزوب وک هال خوک

 ۱ ردد لب ناجو ا ۱

 رایفاو را هغ دنا نالاک

 ۱ لر اور بولو زج فلطا رادو

 یاو نالوا مق او هدنرزوایرمم
 تسودو نالواولاد او نجآو ځاتسک
 رادافف راهرط قمر

 ۳ ,یداطز اوسه دون رلجدوه / جرو

 ۱ لج وف ی ورب صوصخ
 رلئالوا لاله کلاه كلو

 لهتام مو
 تاناویح نالو تیوخم

 یراش ابزوکن دی ان برج میو
 کز قلو )بل ذوراوخ ناوم

 اید اکا تعيق

 ياوهونالو اه دوهب لطاب شول

 كنشه عوبریراجوا

 مغ هنس هل اطناوض هدلوب چوم

 یو عیار
 كمي وسوم كب هب هتنیرب ښو

 قلوادموذرا دماهزرآ ||

 هوا 1 ۳۹3 و
 شوه اب روعس لو لعع,شوه

 |رساقع شوم نالوا دشا لقتع



Eپیش ام  aRماف فرام شو دنه  

 نالوا

 i SES كلوا رره ۱

 نوک وخ
 و نحاو ی تمويه

 قه هل شوخی ابزوک لومم

 یلهودنا رلردک ی لنزح یه تونی

 ےک ے١

 و لوغشماکآبووس یزهر نوره ۱

 | شرور ب هربمله او نالو الفوم

 ا

 للصف يومو نام تور 2

 نادسلنج رحمو تثتیعمج ماگ

 نم وم اگه هطامس مان اوو

 روبلو (نیمجرلقح وج ابوکهکاید
 | قو هطامشو ترعم چاکەت
 | ڭنامغوزانىويو زاناج نیک ماگ

 ۱ جودو د

 یل هبل یل هیهاد یلتانه تاو
9۳ 9 ۰ < 

 و كم یناودوریصعن هدا

 لیادادب تبانبو كغوئكشوقياب |
 | یه اقم هیصکوسو ككىسەنې |

 و رس ف



 اسان

 الا بعو کش لکم
 نالو ر عوطند انار ی سکی کشم
 هالوانمواو هب هموقریککا قوت
 ناو سه ناببیسک ریشه

 ۰ و 0

 و دقعمح

 "یالواز دل انماو ناو ا كنب زات ینمک

 مته نالوادر وم هل عمه

 نالو دم اعمو تسودو نالوا

 نالواهدیوبرب یرلتماق و

 ` نالواوم ديا ټ شب دري
Ere f 

 یو اسمها او تمور رف عمه

 ۱ نالوا

 شارف ایا شاد ہرا مدینه

 نالو رر م

 ناللوقلىتم هنر ننک لک زق

 قمددنپاف وا بور د شرک« هشیا ممه

 نالو|وشدبا تیرشعریارب تایم

 نالوا هد هن اسا هت اک

Û 

 شب

 ۷ ِ 9 ۰ سم یه

 یشادرتهرا بهذم به دمره

 نالواربیس این يک قو "1 کار

 ررفورسردهددحاو بیکم کم

 الو

 الوا امس هل ییکیا ش اودآ مار

 ` نالوااتسهو ناوا هدکج درب ی 5

 نالازرخاچدحاو یاد اد ر
 نالو نل هدحاو لض لسي

 اود نالوازما هاب شم ها

 هر نالواهدزو ادحاو سن نم
 از نو.

 نالوا نوهرم هتم ا هالوا

 نالواوعدب ماعطر 1 نما
rهام  

 ضیا هام هلآ ه)اود ریه

 بلطم شهاوحت یزرا اوه

 نالوانددحاو برت رز

 . نالواددیا بلطیبریسیکبا تم

  نالوارش ادرورابوروطو ار نیم

 . نج هلو نا جلب نم او مریم

 :نالواعفاسم یوتسه نود, او

 = aT ےس چ



 | ناھ |
 فاترواو تالفاعو اسم ناندقو
 فلير

 نالوارب ارىس یل اطمو راکفا له |

 صلع بحم رای تسودو |

 تسوبز الو صتخو رمح لپ مم ۱

 رار ی اط همشب هدسخسحو ۱

 ؟ ؟ <

 ةا ناو خخلاطنالوانقاو ۱

 رز شادمرا نوا شو دیه ۱

 هد لننر یھ ۰

 شکن الو كش یراوید اوبد زاویه ر |

۱ ۰ ۱ ۲ 

 اما یفادردالوب قیر |
 نالوا بکار بوبر بره

 ق یوحیو نالابارکر
E ۳ 

 ن ك |

 دایی
 و روندللوف ناسابیسکا نه ۱

۹ 
 یسکبادوحن اب ددا کار ۱

 نالوا! تم هدرو |
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 و فرهلوازدبهلا نت الك ضع رنا

 یرلغرحو او هل به درل ,لکرکب دضعب

 كپرحروکدم بونلوا مقر هنیدزف |
 لدب هلا میخ اّ هنیرع دع اوق
 | ةحفلا ەد هلکضحبو یرلق دلو |

 | روزا بیونلو !ءو داع هنیرذو ا

 | نخ كندلکی هی داولصا تل
 | کما مضو هیدزو فرح نانلوب
 | لکن انلوت هدندعب ام كن هلکل وا

 داعس عح هنلءا تم اّضا هندزوا ۱

 رد همولعع تراس ار ردم |

 نواف ا هبت تالش ہت
 ۱ نالو دی اتنواعمو تعفاوم زانم

 الاون شادنم اب لا

 نالوا

by ۲۳ ۳۱  

 شادلویوعف وشک
 ۱ یش اوهر سردو کم بسم 2

 : ۱ رهظن شادرفرا ناۆا نیستم

 و ین کیش ادرفر الو سم[

 ا
 ۱ | هالامور نفس سمه



 0 یک انها د صقر ا كنها ۱

 ینزفاه یاش |
 یلعسنالوا لبا دص یلتسه غا

 قلع مو بوس ههاشداب نوب اھ |
 منونواروعص و تردکر اس و ثوف نالوا

 یزس كه اشداب ام
 ك

 الواولعتمو بوس ههاشداب ف

  نالوزرتنکوب ها کور ںیہ نایک

 نٍاّوا ربظ قمر

 یثادرفرالوب قانع
 نالعاعواسم هلی ری ابو هند یاس ۱

 یخدراب شادرفرا تشنها
 شادرفرا اته یطن ناو اولی

 نالویحشدب ترسشعربب ردن بینم

۰ 
۰ 4 

Er 

7 
 رو نالو یعانبو ار لب نیودوارب ر

 5 و

 نالوانارا یواسم ریظن اتم

 یش ادرورا لوباجو رالی ا هنابزاتسمه

 اسنزو نالوانزاوم وزار
 هنسکقما هبلوج نیفشاش یه
 یارب هلیایرب هتشب یرهشص یا

 نالو ان دس اه لر

 نابرهشمهو اصن ا ءانعع نم

 ۳ "نالو شا درراو نارفا تری
SR 

 ین كىن اس ۇ زاری

 یتواوا تی ابيب + نی ولا كنا هنهجم لوا یک ناک

 لوا مرسل هدنم دجر نم

 شادرفرازالواړوبو ا بوت با وه
 نالو د ولطمو شهاوخس هپ وک

 ن الو یار هدقالاخاو وخ

 نافارا هد هدافاو یار ناتسادمه

 البو دردر  دردمه . نالوا افکار 0
 ر ر

 تسوقو شادقرا ناوا شده



 وی اور دلو ۱

 ونالوشیفوط هاو كران لاک
 ارو فیطلقر هلو ندیضرحش
 ورهزو وهز لاق مسو نالوا

 ناو

 دی ام /

 دادا لوازتجاربص عج داغ ۱
 دالولخورصیحو

 لتافع لنافرمر لول |
 ن یهودی او كاديدبا نانه
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 ضنا هاعم ناهید (ضب هام
 ا
 فه و اتا بره |

 رعهدیوردو هشبدنا هودنا نزح ی

 صوصخنانلوارکتتودصحو_|

 ةف مولع رمو صح هنر ازج نهج ا
 نال ییچو کیش اھ ورا
 توره اغاد هراومه نایک

 مدانالماناغ را "را

 ورا هدوب شضاداوب نایشایخ

 نالوا
 | نالوارنلقاجوف نبیرب شوغه
 ۱ ثلیرش قایرواو نف یظن لایک

 | نالوایحاص تیزعو تش ماه
 فسا دا

 .. نه اکو اتا هانمع رانا
 یا ضصرت

 لاجرد نالوا بعد مدد ایه

 یا هاست ا
 ضیا ءان و
 نالوادریو سس نوج و اورا راو رک

 هلی یحاتضنس | فرح اه می وای

 دوهم بیک تراع ندم هاو
 ینادلوبوو اا رکا

B2ملال اغا بتعرد  

 ام اتمهو نق |مزکج از واک



 ا مطعمه

 تنه بسا اک نک ۱

 هعس ؛الفاو هببس ملافا شو ۱

 هک رکاب هک هش مه ۱

 لارو اور اید جو لُمابیوا

 ےہلع لئ ازعو لس اربحو لی انعو |

 تنم ته |

 ابا هانم ا

 ته ملا نوشک تم |
 تم هحس لالفاو هعبسربأ اقا

۱ 1 

1 

 ڪور نوشروق و ۱
  ۳ iمد 2۰ ۹ #

 اسس هی ر امن ت مه ٩۱ كدلواو

۱ SC 
i فا مغ 

 تهك ب اصا درک مت مه كر

 ۱ دی هد سد هعبس ل الفا

ESی  

 ن مته (مب هاب نقد

 هر ابس نیس ES دیس

 | بس للا

 همس ملا هعىس الفا
e 

 E لیصتمجدب هم
 نامر تدم

TT 
 ضیاهاعب ناوه

 TR IEE نوک

 كمرکواو كیا

 صح زالوا ترس نز نزع نیکه

 اه قلوادرم نمک كلوا "ل کم

 نلو
 اه فلت كاله كالم
 نکو اقوا ہی الل هیککیارب لاه

 ین اهنوک ورباو رولوا

 تی سس و

 تم هام تیام



 و تم 2 تاک لاک
 مولعن جیب !بدو

Wsكتائب تاویدبو  
 ر ا

 تنه هه هراس معرس هنبا تمه

TFET HYدهرا تعه هعس ترافا ناونا  

 لالفا مای فه

 و ر

 یی وا بنکدب نرداب تم

 تم هیبس ناف اب تنه زد

 هغد مه میام ام نا 5

 SET هراس

 ی ږی دلو یو اهكنابر ار یعترکوا

 بزاهژزوکه دن تنم ردا نوک
 هرم هیبلص هک دریدب یی دلو

 هنو هتعو :توکرعو دکشو

 و ردرلهډر نانلوا هيم هّچلسو

 یدبنالوا ناو هناسو هعبس كالفا

pgو  

 ښو تع اض هانم 1 2
 قمه و
 اک

 لوس قع نیب ترمه ا ادام

 تم تاونانلوادعیم ام ئ دی

 هراس هعتسو هيس دل القا ر

 یترضح ف هک اصا ن اتت
 وکه سراب | ندننید هن الام رو

 و امنو لادباو داتواوراحاو توغو
 سس سس

۱۳ = 
 آ

 ر

DET ۳ 

 اتسص

 تام 9 مو 2

FESS EEE : 

 | ناسدجس خج
 | نا Perl ا داضع نفس تمم 4

 مش دن

 ۱ تم( نما 2

 3 دو

EES 
 أ و تیام ید اع هند

 ۱ 2 و بم
 ۱ ها هاتمع ید تم :ءرایس هعیس

 ۱ هنس کای دا» تاب یررهو ىم
 ۱ مه رودیدم نالوا ترابع هد

 ۱ ERNE ناخ

 ۱ وز تنم تم سا

EEN 325  | 

 هاطاسیدو هرایم بنس ناطتش
 ىلع ماها ناساخن اطلس هکهاشیذ

 مدا مهرب ن اطلسو هنع هد مر

 ولناطا سیم اطس دیزب اب ناطلسو

 ین طاس و رس اطلسو
 ب یاماس

۱ 
۱ 
۱ 

 | یزافدوجناطاسعربخ وب اديس

۱ 

 ۱ دا هانم جن



2 

 موضم

 الننمالاتیلهزان شموروقر میر
 نالواناولات نويز فیعضو

 هنو نوطواوشسوروف هه

 E حام شلو ضاح

 منرهندنسودنکی ملدونفره |

 درو هچا املطم هبیاروللد تفو ۱
 من سکس نالوا ۱

 نمافوبیوص اب ری یش توم ضح |
 یخ

 كلهداپ بوریف ّنضمع |
 ۱ ضیا ءانعب مه

 شت افو بولصاب هداف ایا ضیصه ۱

 ناالوارنمنیحو

 كب ابر بو دافوا بوق صه ۱

 نالرابوق بولربق ند هتشهر هصاَصَه |

۱ 

۱ 
 هبداب |
 یخی لیپتیمصهلم اعط مامه ۱
 هنشنالوا ۱

 هنس نان كنیم رن مرضه “اه |
 رلعاعطک در دنوک ك ب احا
 ی دوجو ی اعط زلک ہی ہدعم مْمم

 هنروانلمرکه تل اح كج هیلسب

 دابود هتسامسبسانمو كرا ۱

 بودی ا طښچ سفو دنک مد ليف
۱ 
۱ 

ONتمه  
8 

 نالوارردنب ا ےضه

 [لو)نلو اهم افوا بولریق ضي
 بابحا هنس هناخ تیم “چضَه
 م اعطنالردنوکن دو رط

 كلکب ودرکس هلباوفروف وطه
 ]| نالورنلمع زج. نما تام
 | بوجوا ,لسبس كلغفخ ثاَعَه
 تنخو نلف اط

 ىللپوسیزوسقوجن الکهن اسل
 و نالوا ال اع و تسج فام

 .دالو ف امشف قاب

 داکتودنالوا م المو هان "هام

 بموجوا هلسس لدنرمح نشه

 وده هلیببس جازم تعحو لغ اط

 ا تمه معبس یددعیدب /تْفه
 ناتخا ثم مه ددهعبس القا

 اتعدنآ عمه هراس هیحس

 ا فا باد مه انها

 همالسلا هبنعییم نام
 ماعط عو دب هک ءرفس نالو الزان

 اب كندب منع یدبا ترابع



 ۱ ره |

 و فدزو کن وا هکیددع كم اره

 رو نکس کو ر دیم ارب ۵

 رلامط و یلکیب رلراره ن

 بیلدتص لبلب 2

 ضیا هانحم زاویه

 یعاوحر هلوکولق اياقوج اناره

 بیلدنع لبطل ناتسادزره
 نانوبز قفل نلقرآ لر
 اق حلم هنیطل حال هرم

 |یهلومم كجو هيلو هن نهار ۱

 كما كېچ ود نیو اوک رد تلخ
 و مینو ںیس دصا نالسرا وره

 مدانالواروالد
 اه نم اسب نھ

 روئهای همدآ عند رنداسدا اب ابره

 هالدا
 ناو نالنبدزدنوف ده

 اود نالا دوس ەي اضزدیوف دک

 ٰیثدالب ابوي اقسو همیطل لره
 ییمروم«ناوبحو مالک انوس ابو

 قنلنرآ
 نالر یی وس هفیطلو لزه رم

 نانطوسهفلوب هفیطلو لزه تیره

 هاست تما داعش ا

+ 

 ۱ قلرایشم نلونع یاش

 لكملعو ذ لقب اهیزسو لزه ڈور

 قوا لیروش بوشراتاح ٌ:َرهره

 قلزوب نکرکسع بم
 یا هان ی
 نوک دوحو قلوزاو نلراو, ریښه

 | دن بودند هش ىيوق مين

 ید اک 2۶2 2

 كت ادب ودافو اد زوم هو

 نالو|وحابممعو شوم اوشه
Eیم ا ۳۹۳ دوشه  

 نا

 .هدآنالو اولناطو یخو مرکب نشه



 ey او هدرصم ما ماره ۱ ۱
 لاج نورضل اب هبا هر
 e روت زا

 كنبداف نجات بوفد رم
 انشا, اکرهو فقاو هلبعره یی یر ۱

 اا ا

e 
 سا

 نالوا ننس اپوض اق رت دزه

 ییضج دخ یکشناو او یاب ٍ

 سیا هانعم دیه

 [تمداو للمراب بوبر ی هه ت دره

 تلف |نغط بوقوط ەن
 و بیرحو لالتخاو هتسفس ان غزه

 م لود هیات

 ه دیروش لّتحمو شروش لالتخا

 نالو |نشر اف همر اق

 هررو ارق هاب بو نلحب نرم
 ناو نکمنک داماد بومبا ماود

 انمداو كم راپ بیپیبهنشد در
 مو هنسوم اوزچرع -

 دداود نالامد بوجگددزوررک ذره

 ن الوا هوم ثبع هرره نه
A 

 کا ر هزره تاورره

Eست نالوا دوه و تریع  

 س
 ا ل ا

 بن
 ۱ 9 رک او ۰

 یی پوس هدو بو ثبع یاخ هرره

 احا هانعب زر وک

 ان یراد هوره

 یر دوبی ناک هدر

 هالوا |

 ا ي تيا هانم هک

 اف نشو یک رک

 لاا دو پسو تبعرل هزره ناو

 لاوف نالوا انعی و شوبو ۰

 كما حیم كنید کید الب نره

 نلغهو توره ایاد 4

 نالورصوصخم کمد دشتی اط هکر

 یسروسقارسشو تآ
 ه درؤ اس وړه بوب هجوق كب مره

 قلوا

 شوه لتح نام
 مدآںالوزقیارا با مولا تیره

 سم ابو ج اعاد بولو ان ابز دیو

 رب اسسییاو نالولرلیوسزوس

 ۱ نونانشلوا

  تلهاففد كغباررزعم و نزه در
 امد وبیو ریشطسا نانسرا نره

 یتنالف د: دم راصو نالوا
 اش. و



 قارطیح هلو الص او هعحو قلو .
 ا یلی ور رکا یک

 دونر هلصراص مدد اتخا هی

 كعروب
 اصف مان از اف كمد | زدم

 و یصاصق كناق نلکو دو كلکود

 كمال اطبا بوی |یماقتن او
 نوچ زمروا بو لاثاو قوا/ض ده

 نان الکی د

Oتا  
 كم ناربو بومی انب زد

 تو

iSسارا تحارو رص قشداب  

 شهاسا

 مجوکبوتب لی ایدادیک یانب ذوده

 قلوا تودو ین افیهب مدو

 ردیمساهلشوف عزبرب ده ده

 لوبقحو يفوط تیاده,یدمه
 شو نحو يرعوطو سه

 لوب قحو يوطو تكمکب وأود

 نس نالواددنأش كمرسوک

 رنک ناهمرا دم

 یح هئ تسزدو تشناد تن

 نوبع یال وف كنا هکّوهجو تمس

 تدیرط نام

0 

 می ده

 ترسو دونوا |

 ۳39 سم |

 روو اده مم نیو مو دم وب اد
 E ERY نیا

 یعیلوسنایذهو هزره ء ادم

 ۱ مدآنالدار افکن ائ

 نوسناشهرو ءنره نایذه ام
 ۱ نا یوم اینه هزم اعاد راذه

 ۱ مدآنالوا

 | دالادا ابویلبوس بت زه مر م

 با هانم : :یراده

 | تیاجوم ۱ لیاجو مورس یلفورذه ندراده
 تو

 ey 7 ماده

 نالوادس افو ناز كن هننبرب تدم

 دنا کابوصل اخ هلکنبا مغ موس نجا
 : نالوایععو طفاسو نبع دذه

 نوسیوج

 فالو الاجو كياجو عرس ثورذم

 زوسناشیرو هوایو هزره نایک
 كليوس

 یه هکر به هج € م

 دادب هک اھ هی هرم ردفذ

 ۱ نوسلو !هسنادواو ریو

 تتهد فو یفدوت/شزرها

 نالوز شوهدم .. نشروف, نا اره



۱ 
| 
| 

 نالواترابع نادر هه د دعرب ۳1 ۱

EN ۱ 

۱ 

 مناویکا اس فرح هدنرخآ رکت یوم

 Oo رکو |
 لافژاد ءا ءاح مچ , ۶ و ی فلا

 فورحنالواهزرو یر و خالا

 كفا منو مش بارش نیب | جا
 تس نسکالوادوبح و

 ین ودمم ۱۳9۶

 | قلا مودقو فیرشذ ميهرونسم هنیدم
 ینلوادع «یمالاسا مر مراون ادیمالاح هک | ۱

 نالو بیو هد هیون تری ا
 یر دک و طاخو كلج یش مطاخ نک
 كغ ادوس كعرود كيروس ا

 ك ل اونبوّسو
 ey ننوسومزاب ي |

 كغ موجو ین دور تدنسكناتش

 رن ادو الق ںوچا مسو مذ یر
 نالورنیز اع بؤ ابو ایتفو هک دو
 مدآ
 نمرو ايو قو همکدنموبوا د ذوب

 نمیبدا حج
 قلب برویم هيب نهد دلا وی
 کب كن وک رکن دن و هلیوز نیک

 یامرنالو اولترارح

 نوا تداع نیما

 دون ذري اج بولو ارح یس باب نیک
 هضنم هلّسآ برمل اخو مدآندیا

 تارالو لص احن دما مضر

 كررجوکب و هلي ایدلدوک ی انب دَ
 رببو قلوتوبؤو ی انرببكبو

 مدآ نالوا تويز وو ن اف
 ربی نس کلو يغوط رلیداح اه
 مدآنالوان ابجاقرو» هد ادم

 تاو یهود ايال تافآ سییادم
 سا اهانت رب

 یو اب ی و



 ES !بولوب زابه ۱

 شکر ن دارو نداروش هَ ةسابه |

 ششخب کیو هیطع به |

 باغ بماتیوی فو هللا ره |

 ردیمساكمدآر نما كب ةف ۱
 سو 1

 نمجاوصعات نکند لع نب |

 باد كس که تو
 كمایغاْسا : به |

 هدلاونالواونج بن انییدد لرم |
 1۳ ۱۰ 9 نا شور ره 3

 نوت وشعاب هتضر هی هات هبه |

 هسومانورضعو كما لاج قرب تم |

 ندتلزنمو هاجو یم لیغاشا تب
 نلمردنا

 دوز فبعضو كمرن|غاشا طه

 كيرشودندرابعاو كغب لوزهمو
 قموق بودا هلو

 كما

 ا ا شزسکک منبه

 مد 2

 مد نالوا

 دنس نالو از

 4 یم ایهازدوعبواو لمسار ادور ےک
 نالو لورم مو نونزو فبعض دی

 نالوا aE تَه

 رلي ديا كت سی اه 137

 كفبا غامد نیروش

 عمو غوود بذک نالا : راه

age 

 لالتخانالواضراع

 .تلمرو للخ ۱
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 ۱ كج هرو للخ هسومانو شرع شش
 ۱ كیا دادرب چرب هلن لعفو ږوس
 | و تۆو نوبی دآقلداتخاو

 ۱ و تلعابو ندتلر اتخا هلفع بم

 ۱ یس انندردکو نزحدوخ ای ضرم

 ۱ تفاهزالوا هدهجرد تیاهن 7 3
 ۱ E تهالىو

 | یخاجهیبف كملسس ۴

 | بعذوو كنجاكلاج نفرب
GT IT o 



 دادن متسأنعم اویا هآ یاو .یاها

f AFT Beeتر  

 یوم ایام یومیام یوهویاه _ ناب اب لو ھام
 دایف بوبالفآ كندیاردک یامهایاه هلوارثغ اقوا |

 ىنا نالونگدب | مضم ما
 فلرلنالواروسمو داش یوه اباه || دبسیموضحتوف کز هدعم چ 2

 یس هطامس | || یجریار هدوجو بودید ی اعطک | ۱
 دالوارافروم فاقر تسمه | دديادادعا بورۆكرتروصو لاح
 نالو شمزق نیفراد ماه کد ا مض# ماعط هدهدعم ۳

 یبا عوحیو ہیؤد بولو ان اپ "دیه میودا نالق.بس

 ۱ نالوا er لام
 ارد یوا نواف هناقب اک رونن, بیا کو اد ان

 نالوا الوا نمک ولوا نالوا لاله كلام

 29م بو اق ارو عام نالوا همسر هااه 24

 o 7 ساد رس شا ما ح
 و ادص مفهومی نالوا فو چ یکن دابو برفع دم |

 هزاوآ ناوبح |

 شوک الو | زرع ولغفروم لام | اروم فرود راجو ربفزود نوما ۱

rR |] 
 | دددندیاڈاف ارضع ایم ٹاپ اه نال یا یطوب هدف فوم ها
 ۱ بواالفآ ندارد نام ام هکمز |بوکود هنن هد نو ام ۱

 یشزادابق ز || اخو ب اف ول مولعم لیتتسم

 ۱ دلرلنالواروسمو دان قوما تلا عور بولم ص وصح هادا |

 ۱ ی بیح |
 نالوۈىضلتزس هدف ربع روح اپ ځزود مهج بو |

 دو ها بوه زول 3 یس هقبطر |



 تورحببترب ءاه فرحوشا 7۹

 بولوا فرجی زود و | هد هين اع
 سش ناث اسرو بکر اد ہباسح

 رولواتمالعو تراسا هنب ددع

 یتولو اند هن اهع فورح ء اه

 "ندیم !کورح

 نالو]ییسکبورآ كد هلو باک
 الوناخاشسا یمیدیا طوبه طبات

 نمف ییغاجیارسس تعیامه
 ناو جدی ااْشو
 نالویفربب دیا لته كیا
 ندب|طخح مطاخو هنهدسجاح

 صوصح ن دبا طع هطاخ هترحاه

 هاتهراب

 سس

 ةمداه س ۲ | جاش ۱

 هلضم اییمانب لع نالوا باخ هارو || بیویلو ادوجومهدنمیمح هو
 نالو شلاق بخشو نالو شنل وانظ هذ
 بارو نارو كلناربو نیو | قلفافيعض تسس كشوک, نهو

 ۱ قلوا | ۱ نالوااي اطعل رنک حالا بوهو

 هالعافاص صلاخ هرو 5ک طاخیاک بسال رمو مومو
 رلتسو صل اخ ناو . رلتیش بورما _
 تنسانعههددفیح قز اییاو ,لنَو ددانن نویس هد اف مو ر دک یو

 مر وارھ د ردعیحتیادن || || نادابآورومحم نالو بل نرو
 ضیا ه انعم لو نایلوا 1

 هشیدن !نالو|رضر اع هبلقو

 ناوی بونوب یمدیا مده مدا
 كيا دوخایو لوب يغوط یا

 یه س وکی فہر طو ج هتبج یخو ط
 نالوا

 و انب نالو شيوطزوي هعلمپ ناه

 ناونانو طف اسو فیعصو اف

 مدآنالوا

 و نالو اید یاراز بوج اف ثراها

 نالو ایج اق بوقاص
 راتورکه تیزه بوزورکسع مراه

 نالوا دیا

 تسصم هیهاد الب تفآ همزاه



 بحاص كلاعو هناك نالوا کی دنس

 تارک هل اځنمئ دخ هو

 فبرش تاذ نالو شما یوعم
 ناتلو نشنال اخ دع

 وتلا هاشداپ ساف كنه اسد اب

 تضخ هر تو لاع تا

 یسدتمانالو دی اناسحاو |

 هنسنانم یکاو نیکو كيلور لو |

 ددیسر اف 0 ۱

 نیسراف بت لس اعم یکاو نیکی ۱

 قلم ابات و تشو نشون |
 روف للکشوک نلنوعروب رو |

 قوب كنيس ینسخهاتبس “مک |
5 ٠ | 

 |) ف

 نالوا فوج یلقروف || ||دنان

 نالواولولع بوی جا
 | ار نالو ارومجو قلا رله دهو داهو

 نالو دیا هش قوج ماع

 دیار هلقیااطعا كمو تشو

 | ۰ یلواولولع قمنا هلیاولع 5
 ب يامان ناو

 لحنالوارونج و نا ذو |
 a اها ن دو

 | قماورنلکانمذ نم داك کاپ لغو

 | كتیااطخف طالع بىكو قلوا

 نالوا اقروف ندنبخنه لهو

 | یمالوایمادتباو لو اكن هنس لهو |

 ۱ دما :سولهتروفو یهروفو

 ۱ هر, ندرب بععرد

 | نرم اندلکوط اف کببسالب ن
 | بوقم ان عطاخو اکبیسالبو یس

 | طلع ورشا نس ايفو باسح مو
 كما

 و نالو|رنهروم ف اقر كاسهو



 قشغعدالمارک نیت كب نو |
 لاک وف دکب هظف او طض |

 نالواهتدوا ||

 کو نمک لک |

 3 هم کیک د یکی کارد اپس

 بحاصف كلا تکاام ام کلو ۱

 [ من دی داب رلیلوف قّلوا |

 قو كلك سمی درآ كنب یب ءالو |

 یاوتلازع هصعدداعبتب والو |
 رومارههتساهداد تل ایا یلیلاو "هلو |[

 مو

 كتب لح عضو قمغوط دلو ۱
 هبایند یغوطو اة انعف /ٌءدالح |

 كش دبا تلا هلي یرب فالو |

 هتیراترضحل اخ ىح یلیلو "ءال

  یلت اذنالو سميا کلب
 |یسوکلمع قلب تو یالو
 نالوو هتسهداداكنیل اوو قوا

 ۳ قواه نوو تیکلمو کا

 ۱ ê دلو دال

 هب یروأیو سب لغوا آو
 شدیلوورسب لغو ا یلدا ؛ناداو

 زوو اذع نل و لک ه دین اهع ناسا

 چ هسات هصخ لاول

 | .  قمالخآ هلبانافو دایو لاولو
 | كيكو تم نلوارصاو ولو
 ۱ ۱ كاان

 كمريك كقرلوخدز خولو
 ۱ چاپ تب ا

 دن لانا و
 | هطامس ادص تیصو قیرغاج
 |. بخت قوچ دوح اب نزحقوج غو

RRR 
E 

 || بی و
۳۳ | 



EE EES EI 
 شوم امو رویم الناصداصاو

 كجا ادنورصیصخم هد ایس قیم -

 ارجا هدنبرش چكجاج "و
 رډیرب لیس )رم یراکد تیا

 نالواولغمو بوسنم هفقو فو

 دو زاد هقول صا ككك فو

 دنسنانلو ا لحاو

 اناا ننک نان یس هویم قوم

 .. . ىم اكجاغاموھوم موبر
 بم تو

 نالوااحو 4 ندا |

 و یموکو نوطو جرف ابشهآ نوفو

 تاانها

 كزملولولع بود ابآ ذوق و
 یحاصتاقو نالواولنیکنورخآ دوو

 كز اروهظنر هلو الاخ ندا عوف خوفو

 نلوا غاو
 تاصوصح نالو عوقو تاَعْوفو

a ۳ 1 

 [ییداوادوخایو ناز دروب فو و

 ها لوارادربخو قمروط ناح

 قلواقفاو قوا

 را درمخ ىجا فوقو #۹

 قلا فوفو رخ فو

 نالوایواسم ههردزوب ترد "هیفو
 قداط

 خاتسکو نالواولنن ایطو كب منو

 ی الواسدا

 كنج افوعو هدامناالوب عرفو هيو

 هلی یرب مدآیکیا نسل هک
 لونکو د بو دبا كنج

 يران امودیاداعا هنیبیرب لاکو
 كغ أشرابس

 لکو كمروکشیا كنس ہقشب ا
 قلو|ظعاردصو كللکو قوا

 نلطمرکو و ےظع ردص جان

3 
 ناو ا فقاو |

 نفس انا متن
 نالو نلغسو بوم هظعاردصو

 كنبرب ,یدنس تلاکو هما کو

 كيا مامهاو مادفا هشیارب نکو
 ایا هاب ناک
 هطض هک كنب کو
 مارها دهج یهس کو

 قت اسو كبرون فو قمروا کو
 كلشي ماو هاکو سرع ڻٺکو

 یقاطارزو نوی 56و رالکو کو
 5 تا ۰

 كجا مام او اقا هنسا توکو



  e e e e n LLس س ا س ۳5۳۳[

 1 هد اوو

 نالوا افوزما راد افو لاکا

 نوهوا قئوا كنسفاوس قافو

 شدوکشی اب حالص طصو قلوا
 قلتسود
 لوصو دورو ودق دمو

 یرایس نلفوج ترک تو زو
 ی و

 یرارس نیموخ نزار فو
 قلوارماباب وب هتهفو
 نالوا ناو "مات چ قو

 فر شادرقرا قو
 اخه كس اه و او

 لیوان ولن ایط نالو! كب او

 نسر اولو انتم کعب او
 نالوا اخف سراع خاسک

٩ | 

 فرو نا الو (قالم ابیلولع كب زر داف

 نتساوو ھو ط اتو نالوار ازکر اک

 هالواروتلولع كیام

> 

 ۱ تون خو کم كلولبرشمرخآ دو
 صبا ه اس

۱ 
7 

e کا 

 هراقو

  قلولخاص لوز خاقال 1

 3 | تق

eTقلوس اب اب وب  

 كيا ظنحندن ایزو درصد هنس ناټو

 | رورظبولوا او رل ههو اَ

 ۱ زل هقو نلبضوصخن ندو
 | نالوبعوقو سون هضو ناو

 EC خرومنالوتشدبا طی ەدام

 ادا احم شیون خاو
 تفومریدوخای تدمرب ندنامز تقو

 ۱ ١ عامو ماکه ی

 | دفان 5ا نىلوش هک تون
a 

 ` ناکاب ورم
 نلوارغاص ینو اف الف شف
 راتسعا قوعد و نیک توش ق

 تئیح

 اف ندنکرح مروط تو

 و هدامریتفرهنالود عوقو ی

 تن اعوع كنجاصوصحت



 ںاتلو بیخ روج یس رجا یشرب دعو |
 تدمو ناش

 تهبص یی م هن د هتعاجب و |

 نالریو هلهحوویو كمربو توکواو

 تپه . ||

 منسکزدالماز شبلامو برش نت ۱

 دالر ام هان کیه |
 دعو تریصمورش كه ادعو دیو

 بف

> 

1 

 هنسکنالوار که دو نالوازذ

 راراکمدخ رلدفو نامو

 دنمحو . قلواو ايس لب اوه_ْغَو
 بدبیصعو منخو تو دم هنیک

 قلمضاب ||
 ا مات ۱

 تاوادع هنیک ضع دّتح 1

 نطلو نلوازما قلوادعو : :یوفو ۱

 قلوار اکتمدخو نوا هپ اوو ۱ /
| ۰ ۶ ۰ 4 

 نلفوصبوریک كل هب تنی لوغو |ا ۱
Êاوشو هطامن كلغ  

 سس

 یساضتفمو رو سرو طورش كنا

 قلو لماع هرزوا

 نفلو او اعا هع هت زسافو 35

 نالوا

 نالوا افولها رادافو تسویافو

 4 چے ر ۱۳۳

 طالب او نالو ا همنس ندن او یو ||
 س

 و و

 | ةراوو ۱

 ربع وییطعیرحو او هدنسانعم

 درعم اف : اهو یس هلک
 | ددم بکر ترام ندننکذم
 یریهضاه لم ضیا اهر

 ۱ رد وم
 | یر شرم طتف با ءان و

 در دعم

 يیمضاح طه اضبا هاب امو
 رد هی

 دعو فلخ بوروط هدزوس_: فو

 (ماّیوصوصخکیبیادهت لماقر
 د بودی یاب یو كقيااوجا

 كيا حور مس كلوا و
 نالو یب نق ادصو اف ام اد ا

 كلر اد افو یراد او

 هند دوخاب نوجا لای دافور
 دوخ اب هلو د ندتلود نو |تلیصم

 كا مودو كلكه نیر وضخ ء اشداب

 قلوایداو

 ` .قلفوح ترک تو ب هر هوا



 و ۲ ٩

 | یه ماش اسد توام جو ۱ ین

 رسک نالوا زاب الص
 قلوایامووو نلل هعاضو

 قعوفغاساو یم ار بوبوف هرس مو

 تودباد اغاد قمرغوط زجوحو

 ین ڊیاضعاو كمروتکهدوجو

 زواکریپسمیونعمتشیه دوخ اب

 دزو شروط لنجاروص كم اب
 قورفولیجوجناوح هبک لم عو
 . ته شروط روط سو

 نالو ولعتمو بوش هعضو عضو

 یاس دا تیا وضو

 یلواراکساو نایعو مضاو خو وضو
 كبت لبلد یو دک یو ر

 یاد د یش ا
 نوار اکتناون اعو مخا» جی

 !ندنر لنیصف

 نالوایامعوت هندو مینو نیل ی

 گردن انلو ارم ن وج اکرم هییصو
e:راسعاو  

 دارا ساو مک وشر یکی کک دل ُذطو ۱

وصحن هدام بطخ یما شا وإ
 

 أ تم اف ا ارا PEE طو

2 
ou [ دتع | 

 لو رابایراوتس حد تباث ديو
 ]فرا ولع ىل هفیظو او

 | رلهتشنالوا طورشمو دوهع

 | نویس هب نم و م روا لو

 كما

 ۱ دا ءانعم توظو

 امم قدد ناعم نالرو همدا "همیظَو

 ۱ طوس ی دپعطشو

 واڪو ,تسش نالو 1
Fihed € 

۱ 

 ایی ریو ظعو یلظع او ام
 . نکادروپ مضر اوطز اسبو تآقاعو

 | هل هحهَوج هلو اع اب هنت احا بقر
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 فا
 لاو صموهتسحو بصو باصو

 ضیا هان او

 نکجانابو فصو هند فاو
 1 صو هلص ال بولوا ءاکآو فراع

 a re نلفيصو هاو

 و لصاو هم مي نخ اوو
 ۳ !رصارلئراپس یلییصو :ایاٍصو

 نالو|یدیا

 رلصوصح

 ناننرمصر ولو شر اپس هنیرب رب باصو

 ت وک ا
 نالوارصبرمو هنسخ تصو

 تن مس قموفوط كمروا دو
 یرلکشیآتلاوف رلدصو دص ۱

 | ل هع
 ہولی كکاحم نام, دهع ضو
 ی و لص دانلوا د

 و داد یتایفیک ك نەنش تّیصو

 كنهن كقيااشو حدمه كم رايب

 یی فو هلکن دیا نایب یتښفیکر
 هد یز ابو یک رسل و یک ن حاف هلک

 هات اج فصونالواترایع ند ەلک

 یک یر فو د ورسو نایک احو

 نال »| نام مو بس هفیجف یفصجو

 | رم

 بوردسالوا ةي هنش ی ةن لَو
 هب هنس هنښسو« كمر دنت

 نرم بوش الوا

 قمشواق رهوشحم یش اع ضو

 نالو|نامو بوضم هلص صف

 | ناصمن بع داع رم و

 . لسک نلقربفو اريا هاعع یو
 روف

 دّمتو قلواتباثو غاد توصف
npكجا  

 قمراو یم الو ابوراو , لوصو

 رلناصقتر لیع لار اع صوت وصو
 FR یصو

 تکرانلواضر ایسیماجاتیص

 میمرادزکامام دراتجوح لاو محو

 تسکنالواروهام

 مدمم ندم اتاق و مدآو ہند

 مس لکم لام

 و كج اشر ابس ی داوم ضع زاد

 یر اسناد هب هروکدنداوق

 بو دی | تی هتشو ابر
 كم اشر ابست
 ۳ سی وا ر

a رص دیر أ تاوو مدآ 

 یقیدلوارا a ممل ام



 حشو |
 نالو نطصاب ام هتسودنک راد هو 0
 ` هلفونوا ینلرخاومیوا نسو |

 نالو مصاب یسومیو ٣ن اسو |

 | كناطبشوسلا ناطینن شاوسو

 یکیدتیا املا هنهد كشف دوخ اب ۱
 هو هسوسوو هعدعد |

 ساقلا كش ابو ناطیش ةتِوشو |
 ههپشو یدنروق ندیارطحم هته دذ: |

 وقروفو ۱
 هوا هلبروا ندا نیمو یک |

 نآلواولتعسو شک مساو 1

۱ 
۱ 

 رسدوخ اب هنلیصح هر هلیسو
 هطساو هدتلوت لوصو هي هس

 | بس تاپ هش د نالوا تل او
 — سس

 سر ہار ,

 یجدشارا هناه و هلبسو وج هاسو

 نالوا
 د وو

 نوعایلوالصاو هني دارم زاد هليسو |

 ناالو ادوخو موس ليسو

 نالواریلد البوح بوح "سو
 "بس

 نالوارک, مرش شوه رولوا هوالع

 راد همزود همدا ثیشساو هاّتبو

 رن الو یغدب [ولناغ بد اق

 انا هقصالب کس اقا

 ۱ دو ۱ 4 ۲ ٩
 ۱ .. لئاجو تید عویرپرونوا
 ۱ ناوح ولناقلد قیاسوا قاسو

 . عولربرونایو هلسهطساو توراب

 | ران اتسزلزو

 | كنباسیاعسون دفیاقلد غیا
 ۱ رل اجرهوح رلحاْو نو

 |  کروکنانلوابیرت ندنسیدد
 ۱ كانال بس بوم اوص لسو

 انا هانعع تالش
 ۱ نیت بولجآ هلب اهککیا هند سَو

 | بۆت ابوب هليا تورابډوخاي تییوج

 | تاتو كمى هل راد ودیننم

 | ناال ياهو تان
 . هویمشوخجم هدنکشزارک هو

۱ 

1 

8 

1 

1 

۱ 

 رلن اس ناللوارلزود بونایوت

 و یتل هجهلاو ین كشاف یو

 | نو اقورجوح نالوا« دیوص كل

 همالکد كبار هباراعو شن
 روو مردف ای بوت اقرا الی همزود

 دنعاولزاع كسب تیاعسو

 نصر هلا ره وجو هرس . دولک
 باز شد تحاذم سس "هعشوا

۱ 
۶ ,۶ َ ِ ۰ ۱ 
 هلتورأایو توج هندب رلمسو هوشو

 هرس نو



 هی تک تر داسو

 و یک اسو نیل انو قد صب تک 5 و طم ولخ رلعراو ۱ "هم زو
 صا e e ٠ 0 داسو | || والنمر لك احورليلاو نالو یا

 ناطب اض ۰

 ان هتشوکیا طاس 11 انیس ۷۲ دو
 دارد شیپسار

 كمہکہ الا لوا هطساو مو ہرخآ یکوص لازع “وری 6:

 قلو ناچو تلا یلوا هلسو هلاسو
 هه ین ا لز هند قشر اطر نرو

 ph کەست یراطو كجا

 بوداچر هو یی ن تنو قع

 نولو را هلب اعمو س اف نسا

 ن امدا لم مارعشو رال ل ندم

 فورن الو ا او هٍدرعس بواوا

 رعش هنر ك هنکانبو کرم

 ن النوطروسدو نازم ه دن

 نازی تر قورح :لرعشو بجر :

 و فوم هنتر ر داروکد دم ناّربم
 ۵ . ۵ م

 "لا صوصح هکر اط و ن قداط نرو

 یشاحملرلووم مو هزکیبع نرو

 هتسکرومام هگو

 كلی ان ایرج بوق | ؟رص برو
 كب قاس كم حدو عمو شد

 هاشداب هنسهراداتلو روما یزو

 لکو نالواروم من دور ۱

 نالواراوتسا بسا لیصا نیرو

 ONE ای تک سو داسو

 2 اوز حر لنال واسو 2 | ال وامس اتو

 یرلحاص

 ننویحاصز ر اجو سس ساس

 قوا !لزوکو بوح ریلد

 "الوااتلاهنهذ رل هیوسو نیو اسو

 1 نهمشو رل هنو

 بیا هات شیواسو
 یقد.یمیورلکشود رئداسو ناتو
 رل هطساو طر اَتو

 رل هلیسو لاسو

 ام يآ کک
E PEEیلف صد رکود  

 یس هطروا كن هند سو

 یزانیدنکباو یجب هطرو|يطشو
 "وی انفو تردق تفاط باتر عمق

 بایو قلو رنک قوا ق

 ردم ا

 اون شش رگ

 هفسو

 و هتاشو.د دنحو كشود هلن

 نانو اعغو م ادرنجصاب هندب د

 نا روی ار س 9 تسوح ۱ :ویغ ارس لوا توج مس

 اهم مطص اب ہن اویح نوح



۳ 
 ته  AE {Ê EDS K3ہقرو أ

 | تداحلن دب بم هب هضر اهرب رو تاتو بنفش يج یدو أ ۱
 | تلورضر ام هرکحقاو شیشنالوا ۱ نالو ال
 یمساتاعرلن فو كلهم نهان !تعتصو تداع,نروا

 ۱ كى نت نولک هلحجرب ذورو كمما بولو تاد أهدت احم ۱

 ۱ قم اصن ده اک بوفروف غف ناززوضلاخارونلوا هوالع هنیرحتآ ۱

 ۱ تقام. قلوارحا روا | و تفنصرصالخا یلزروصالخ | ۱

 مد« (یولخم نلخ ,یرو رلمدآنالوالداتعم زا

 ءدتولوب رول[ دوچار درک كنب حس بوشلاچ سوا

 رم ما قسط خاش وم نالوا یضتبا ربیفیو مارن یقفج ا

  هالوزغق اصندهاکبتروف جک ضیا ءا گیزک
 قناحدزد :يفوانفا برو | ۰۰ تفحخ تعتص سما نرو
 ۱ یخ هیس هبتر كړنو ةیارو نالواحورزه شلکا زرو ۱

 | دنس نلمظع ار دص یک ع ترازو دیس كتان التیدن )رفع زنم سرو

 یم | تامیرمالع كالور رک هو
 لک | نالو اكىم جوکیرلنروق تولۆب ۱ نالویمساردبابو رسا ن

 كيا هلب اعم تا ۳۳ و  ناعول وطاتع ابو لول کاې

 ۱ ایان دام یا نَا رای مرحوا ۱

 مح شن انو مارو ه اک رو ۱ | بودبایوب نالوارازو هی او ال ی اک عز

 | el كمكجت وف ارض

 0 كنان نج قفاوکوص برو قفف افروق هعزو

 لت رایو ما جوص نص ها نرو دم اکویغارهب تاو حاغا نرو ۱

 ۳ تزف | شیک وتلا هیاوکاکو یی
 ۱ هنس هل رادود لنت 7 یعاریب ندعمز و

 x الو انی ندو ط د اشد ر یشوف نیر وک ایزو 1

 سر سم تب تی

 فاس اسل كمن حنو ۰ و 1 کارت 3۳ ها



۱ 
1 

 یم اع داد هتماقاو تدوع

 و رازغتسا نوکس ترا" هعادو |

 هننبرتهلو اجلس اه از

 تاویحن ون نادو ۱

  نلتن اما نا هيو ی ۱
 رای یلتسود نر دندو او

 شوه كتبلساع نو دنک ردو |

 قلورشوخرس ننسهجردقلوا
 تاد یرلمگو طاق ىل هع دو د دو |

 هکضهنالواوحاصراتضوت عدول

 كحز ترطحو نتو مص تس

 دولوا همس هپ هیطعم ۀېکو ییک |

 رديیسا

 نخود مون هکیخوبرط اف هَ ذو
 ینضوب هری دوب ردیغوف
 هنیلاصابعت نالو قوجیجم دودو

 هم ی

 یه دیدو

 شلوبرقتشاو نوکشو تخار 7 یدو

 بوبلو |شکرسو ید انعو نالوا

 وإ | _نروادافتمو هولظمو میطم |

EE KNEE: 
 < تز او ماش اتاما هچب هج دا [ لو هلاق سل دیگر |

 ا هاب رهن ذو ما

 یللام ن انوا ذنو رلریده

 می دھزالددنوکد ہر !هظاتبح هد

 ا

 بولوت اداهذنس اتهم حان و

 کری رووا هو دام هنیړرخامسا

 |, بحاص کرَوناجو مالک بح ابح

 “سکو ولاد م ددو | ننرلانعم تایح

 قرطرهرآ لنهنش ارو

 هتل ام كمدآندیا تافو تو

 و بحاره واب هلسبسو اوو

 قلوانرصتم
 رلمورحو اول هکله رل هطرو طارو

 مس انول هکاتو قلو نافروف

 : كاب هلعش يا خادا
 نآ م غو اخ تاون 5 ااو

 ی ناوی نحو بن
 توهم یلئراو
 كوصحرمولعم نالنب د لک "دز

 قلو یا نوکره ندیرکداف دز
 هنیظو نانلوا نانغ دوم ا

 دیم ديما درکاش دل



 یو |

 یصج ت اناوح
 نالوا ان هصعومومم ناو

 فوحو هصغ رخ ره ,هّتخو
 تب فوغ اخو ا وفرو

 2 یلوازآ اب ؛بوبلواقشن اداوحو _

EEنالوا امروق نو رک  

E ERE 
 ضیاهانعب كاسح
 نامترهلواندنسحناوبح. یخو

 انورسښاوۈماو قشلآ نالو|یتشدو

 ندیاروپن نننوب هلزبق لزوک ضخو

 هوس ۹
 | نلولزاوزفوس وعم تو او جابص تح
 هجا کروا قن وبس ولوص لو

 رلاموك بوطات ناوح |

 كنوناخف تمرشآنوناخهبک مو

 وزرآ كب هي ههو هنن ډب شآ
 كب ااهنشاو

 نوداخ هکنب شا یو
 نوار قلو كو کايو هقشب دوف

 راناوحینحو لنحو شوخو

  اتفازاواقوس هلومم تو او جاص وجو

 وما دنت! نیو رللحو نوح
 | یصوصحرب یرلمضحلاش قحر یو

 | و كرردب هدر هل طرضف
 | || یمن ندن] مت خص مالک

 ۱ ۱ رب نوسلو !هسارولوآ لب
 ۱ طیو كمردلب شب همدآ

 یشن الردلب ن دنیرط هللا هربقب
 و لانینو نالواب نککای / نیو

 | لو چىك لغ ابو یمضم هنن هما
 بودی اوسو كمییو تلت
 قلوارضم

 تن <

 لیذدوامهزف ورکی ق ىلا هشوخو

 ھی ۰ ۱ 1

 . \ 1 ٠

 ی اهم ها ۱ ۳2



 و مسحون دب كن ET یسه

 قع ران ادجو یل د جوو یدسج
 مهم مه و و یرللاح

 خم اکو یل وار واک زوجو

 نماغازوابویلپیس |
 هس او تکاسیش ان ندل یمن ١ میو
 نا
 داقرطور هرج دذوب راحو وجد |
 ۱ رلهیح سلورط سن ابو لبو ۱

 ریو راٽبس انتم یاببسو لمس

 یرنمد [نالواربتعمو ر نن لروف

 تبح تعو هرمج یور نوب نوا

 بس بولسا نیرط ی ۱
 کرو رد روک وت ی درو

 مو تعرصو و فرو رویہ و ت نین

 ت یویط ان ارو یضف رب وا ج

 ترو قرش رلنالوا هجو ء

 ددر اب كن یرابحاص
 شوجو ارم اھو هلهحور اھو

 نوسلوا هسب ارولو | هلهچو نم
 تج تع و یود روب هیحو

 نبنراحبولو اند هر اح مابا مچ
 نالوا همان

 بد امص و نان دو بیم 7 هیجو

 خواف بو نالفاتارنمو هاج

 تساتمو نالو الزوکو یلدو

 و لوصم صلبعو نالوانایاس ارس

 اک راو ا
 قلوالعر ۹ تدعو داخو

 ناواژیم هنومم تواو حاص او

 قلوا
 ۱ لاسر ش آلن خ هبک ر او

 دامام .ماحو

 کات RA هلبا هنس دحو

 بولو اب اشم هیهغشسو قلوا

 ولو عو قلواررظنسو

 نلوییمله | |

 یک, ناب رلدحاو نادخو
 و كلب نلفاب کای کی اد
 یدابنالو نلطم دحاو اصوصح

 لهببظنو لس لنرلټرضح یاش
 ' ,یسلوس کا اب بولو ا هننم

 تاب نه و ب نو



 سن
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 "تب اقاترب قمالنا نمربص بوو

 ۱۸ | دجو

 ساو دو نشود یو
 9) می و

 لو اس کد و هد این قو

 ىم افو |یکروت بوکود خو

 رم اهبنمو لعیح تب علص نو
 تنلوایربغ نر ضیا

 دونه یراک دنیا تدابع تلکرشلع

 ہری دک انی نمیاد خوو

 الو مکن اهر اعط ر تضمص ̂ و

 کدوم لشودو زنسیشهوت و
 نواخل رور قاز ومس هو

 | نالواونسا وف ج ئو

 ا د خا اک ةَ قو مت یفزوف لسو

Eیکالتنکو تو  

 لدا روز اع اورم مالک او
 قز وښر یت الک مد و

 یلدزد یلیرغآ رلسحو غاجو

 | یلهتسخ اجر رلمحو ی امو

 ۱ زاقاقروف رللحو لاحو
 للکونناف ا *یحاوخ ا حو

 هک ترش هاو

 كن ضریح اش دو

 و رظ هلیزک اهن وتعز اج

 ادو وو دوحوم هتل : روحوا 8 شومه دمو دوخ ةو ند کت سم ا

 نا نسص اح وخوا
 E و 3

ete:۳ 2 تور لات  

 "تالوآبوسضم هلاحو دجو ن انجوا

 تن یساوص لس د وا و

 .ندروازیواوه ىح "

 2 . قماننوا بیویبوس

 | نالا هندی اتمحا يا جو

 | هتیفام لراس و لاو درد

 و و

 قالو اخ ضینرع حجو

 نالوا فاح ناقروف لجو

 یان دلاعنش اډو ابو بضع مخو

 نمروط بو دبا تیوکس

 بیولک د هی ان شمجشک یس هرج

 كجو ما نو تکود نحو
 تک ی رم

 حد وات قیاس هتحو

 ءا
 قلوارمزالو تحاو بوج

 قنو !قافرو 7 و

 قلقلوا مزالو او :برحو

 | تچ5 ناو مالک 8

1 
1 1 

, 1 
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۱ 1 
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۱ 
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 ]| یفاتتز تم ابو مغو نزن

 ۱ نی مدآنالوا مساو شوم

 ۱ راب



 ل ےس س س ت ختم تب سس س

 رلکسم رللوب یلهریتف اتو
 چو انج هلق اق هرب قزاق دَ

 ندفرح جو یربره کردیم | كىز

 دنرکدو عجدو هر بولواتر ابع

 عومهکقر هنلوا هیمسقورعم دن و

 دتوو نکاسراهدجو ملت کیا ۱

 نکا اب منیو درم کب | قورعم

 5 یکن یعش لوصاو جافایرویس |

a Î ERE E 4 e 
 كنوز اسوق بولو ان دنت احد اط صا ۱ بلطم دارمو ںیم هر هب و باو

 | طخن انلوالصو هنیبقیابن کیا || | نالوولبیض دنممرچ زاد
 رونلو اه الط | مهقتسم ضیاءانعب دریا ||
 نوا ذک لاک | نان یسرکرشاو یدما وَ
 یوازی ابو ین نج لب هءطع سوو | | و هل دج ننعیلات ب اک بولو | ۱

 یرادعم بولوادد دسطع نالربو "منو عوض رب کدام هدنبتمع هلص

 نالوازآ كب یمقو ردنیر عب رولو ]اعتسا ویا
 طو كاسم نیرط لو رو یدعنجورمب نوع اط او

 تداع لوصا بولسا هجو || | تماخو تدش تلقن/ كابو |

 تقوا قعدلنآ نمر بابو TAR تیرضم
 جو تمم تعارف ات و

 كنياو اب قمالتآ قمارجم هاو قلو ارباغم هرصص
 ناشر E لل ابو ضم محو له لو

 یعدصنزوب ردنم لود ناو ی

 كنم دوکو نلو |وْیموب كنید هراْقا

 لو شمویو نوعلوطیرلت |
 * یر هبربیربد دیو دن غاب 2

 وکم رسوو كّمباز اممو

 7 الوار ادابو تاتو راوتسا

 راد ابو تابو راوتس ا 0 2 کا

 قوا

 رله نوح هلن ایا رل هو او
 ر درم ندټرح یناتمرلذمکو راکم و نات

 دريم“ كز اصوبصخ مولعم یو

 هسدنهاتو درو یس هلج كب اب تک
 تاوان یماللتا نمی بث
 ضیا هانعم نا

 حس
 س



 دا ۱

 ردپ اياب دو ۱

 ...  نلاووردپ ایم ان ناتو

 لو توغولنموج ددام و: ةا

 ىتۈكھاندابْن اطلس نا یراق"

 ]اعد بولزای ںیرخآبیوتکم اعلا |
A 

 كنيلاج نح بمولو ییممطع ف
 هیون

 یمشالغا یراز هلان لاو

 بودیکطع رییس نزحوردک او
 نالوامابرسو هلمیش

 نالوارومامهتطضتیالورب یاو

 طباص

 رعتسا شف مطواو نيد جروب , او

 نالو ښسلاقوربک نناماک

 دریا بلخوغج هلآ ن دنرب -ماوحماوا
 نالوا

 نالواشاع بع قماو

 ه دنس انعم نالو اروم ام ,مدخو

 كن هتشن انلو ات اھ قر هلو !

 رد اڅ رر ینو اهو الاع د هنیرحخآیمسا

۳-۰ 
 و تسس ناموو نوعروت ینا

 دادن )عتسم هره د اف ۶

 . لس کت وربصو نالواكشوك
 ۲ نالوىچدي

 ١ ندیم ا كۆرح
 نوجلوسه داف سمو نزح لاک

 | ند دن

 ۱ ستم یجید یبی داش باو

 ۱ نالویدیا
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 | 2لو یسادنباو لوا كن هنن هاها
 نالوزشراق همراق ہیارر بھ چاو

 بوب ایی یجندیامهو ماو
 | 2ں اقى ان دفوخ ا صو صحو

 اصوصخونارلوادوجوم ةا

 | ی روصبیرز هنسن الو بوم

 |... هینهذتوف نالویجیدب بخت
 | نالفادوبزو فیعضو تس ناو

 | یتلاصف نالواوجو نو یهاو

 و  نالوا زیعضو نوکشیود

 | سند بیقورشجفیورنک او 2



 یننالواددنسینساراتنرشگاو |
 دیدنشبیس اا كیبسیکا طب اک
 تلصوصعیو ثلاث ئش نالوا |
 تلاوانلوال انس اوج یل وصح |

 كنءهلسدسو مدآنانلوا مارس اا
 ۽ یسهچید |

 نالواولنادیم قچآ شنک لوب مس ۱

 تانیولتممح ہن اصسو لحق حو |
 ر دنس ارب ن دنر امسح ١ ایسا

 یارو نالوا عنالو بجاو لساقا
Eد [ندیاوذرأو تبعد  

 شفا خدو حفر شکجعریک هد
 نالوا |

 نالماداقب تباث ماد تاقا

 فلا هنن یشدیاتصو صا 5

 نالو دیا نایب ینتفص |
 نالوا شرب !یهتنج یهسالو)لصاو| ۱

 دووم قمر دمی تافو مدآ ىجا

 ۳ هنپرافراود هرادایل امنالوا |

 مدد یصو نی رایوصحت كجا |
 نالو نابع واب نشود راکشآ خضاوا
 لا تش رالوا لسو ول اعا

 نییخو بصن شدی | عضو ¿ عضاف

 یک دیا عارمخاو د ااو نالو یجدیا

 نالو الام یشبحو ددق نما ,

 نالوا ر ونک دو 2 ۱

 ۱ ردد ماير حشو نالوا

 نالواددیاافو نالو !داواوو مات او

 دود ندب روهظ نالوب میو قاک
 . لعتنیمح لا موا نالو ان اکو

 هيل مقاول الو
 یلصوصخ نالو اق او اعضا

 برو هدامنالوب یو "واو

 شود
 رادربخ ىح اصر خو فوفو فق او

 ناول

 ةرییاطاجاخا | عول موهوم قفاو
 ناللو دم | ریاچو ہیاقو قو

 نالوا عد یلاع تسکوب الاب لاو
 الواعد مدن اھو هاح ءال

 نالو )لاه یس هردو ناش ناال
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 صا

 كلکسکوتیولم ولم تضر لاو



 - کے س س س س ےس ےک س

ME. ۱ 

 لب او یخد بولوافطع فرح |
 رد هدنس اعم |

 راو ناو درک وا

 نالوادتعم طوبضم یلفاب هتشناواا

 نالوا ہدوربک یکوریک ناو

 نالوا |رثلاقميوربک لا نمی اوا

 نالویتدیا دانعا یعغابا یاو ۱

 نالوا مزالو ای ابو یسلوا تحاو ۱

 اهاکیلافع اوکرت ند هینکدروماو ۱
 لنبراضحلافیوح ذولا
 قشم هوا و ءامسا

 رهدامنالوارحاو تابحاواا

 الو تکاب دج او

۱ 
۱ ۱ 
۱ 

۱ 

 نالو اقرعتم قورنم یربآ ادا ۱

 نالواصتخحو هصف نحو

 دحاو دعب دحاو دحا كی س داوا

 در درب هرکضن دنر یرب

 ةو TET داوا ۱ 3 نالوارنهلوادر شلیدریک هداداو
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REE م ال ما 

 OES روځ ارم ثراو

 ۱ نالوارشماق
 نالو يشب بولک شدیادورو ذر

 | دوحتاب هب هتشکرب دا دارا تادرا

 ۱ | لاوما نالوادناع و دراو هب همیرحخ

 ۱ رآ هنس نالوا دراوو رلودراو

 | تكاهتساو صالخ کتسراو

 | یلانیداعشلیرمالخ هد

eنالو شلترف  . 

 نالوا روم شفود هنسزر دودا

i hae 

۳ ۰۰ E 1 

 سرو ورکو نالو ائجآو
 | شویرقتس او ماراو تحار غا

 نالوا

 یه وح هدام لع لصا او

 نالوا ننسار ری دویلع اط/یراو

 رونلواربرض هدد رکربقربآو یچآ

 یرلف اجو رثفآ هرو ناو
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 | یاشاب بواقم قز نوگزاو

۲ 

۱ 

۱ 
۱ 

 نالوا

۱ e نزاو 



 لالو اکی چ قولن ناتنوولنا
 اوب نانی د دوج هل

 نالوادروجال ننکد دی وچ 9

 2 جا
 کلات ۱

 میز ال ماز وب مرای لین
 نالوښیسکم راپ بویفاوا عد ا

 نالوا كیچی دارم یز ای تحب عمر

 با هایعم هج م

 مود باوخ وعيوا "هين

 ایمن انشسو مچ منو سابل
 مومو م ناویح

 موه ر نول نالنبږ رسان 0

 هلنواندحا ص کد کزوکرب نیم

 هخراو همانخ ان دهلب وا دوخ اب ۹

 ست

 ردنرایع ندنامر نالو اطاحم

 او ثاب |
 هدرنارحع فور یر و او فرحوبشا و

 روغی _

 هو . |[ ی

 نالورولو واب EKSE هنورم
 هنسمتو کیلد شمل دراي هسا

 يبول ماکو مانو نالوارنم امتیح

 نالو اضل اقن اصتنو یروصق
 نالو ملو لتفرمراب هتک

 تالوافاصلب بویلو اق اجب كب رک

 میسقنمیفنأو شفاب مراب هلا |
 نالوا هدنس هجرد ملوا نم

 نالوا هنو چر سر ادضمرب تس

 دی نوکی ناب لای هلظمأ- مو اکی
 شفابنالوا

 وسو فض مراپ جر هي

 یبب دوکه لیا | وهوج ناو
 ندلکهلوصح نلاع تات اک رون وِ

 هاوطورومجوراف نایب تپش
 رانویعزدلبر اجو او كىمو تولبو
 تالک هلوصح ه داوهوح یانما

Fer. 

 كاردا مهق یو

 هحود نان هلان هوش

 ہش الغآ

 تر اشا هنیددعیلآهدناسدو بت

 ردنا



۳ 
 لخنالوالزاس قلنساف ناتي
 تسودعم مرم قلقوب,یب

 نکن هکیا هند یرویسیجوا نی

 و نالو شرط اب یکی یصقوصو

 تبار او نان تراشا تمدلع

 دی ی و تل -

 لهتسم هلا فو نکیت هنکبا ی

 هدابتو تلارمولعم

 ید ینسمافرکشس کن

 نالوالوضم بوم بوخ ویا كين
 نالو ىح اص ن ولت خاك

 یرالها حااصوزیخ رلکین : ناش
 م | وارکمتیاوصوریخ امد نشدن لب

 و سحنسالماعمولایو | ناکب

 نالوا لاص

aمو یو  

 ن الولومو بوعووبا هد ايز شن
 تو

EGبوغرعولصحو قالاخا  
 روت

 نالوا

 نالو اڵزوکی راوطاو ییوخ 26

 ابا ءانعب نوک
E9كنبرو تسود هاوججیبح  

 نال ۳ کوا ادا

 تّملخ تحطو قاحس قارب

o eT e 

 | نالوچىمامو داوص, ما

EREنالوا وانس وك لزوك  

 | و یجب هتسحترهش معین

 ۱ تالواربم ابدوکذم _
 ۱ یهلنابرکد یشسح یک

 ۱ نالواكنوون مخول صا د

 | کلوبقم كين بوح لزوک ییا کن
 |نالوادع سیل اطو تعب كوكي

 ۱ نالوايغوطیراوطاو لاا ز یک

 داوطاماتتسا قاراکوک یر اکو

 , تاوبفم ي كوپ 3

 یب د دیوح

e 



  ۰"... ilil encimaرا ۹
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 من

 نالو ادنموزواو _

 هماخ شماقو لاپ عویریولعم ° فا
 گم ردراک او بلس تادا فا

 نالوادبچ بوبلو شعب ف 5
 || فالف ںیف با |

 قلو کوی اق قلواشات " رباب | ۱

 هلن ان اهو د اب هنیدزو ترم ها

 یمالغا |
es م ۱ 

 میل نالو رصدرحو 3

a | مت 

 هلکرانو یروب یو شماف كو

 او نکوزرآ بعو یمن یزابن |

| 
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 ذلو تطعم موم راسا خا |

 یشویر ام
 | ناف غ وزد قالاپ راد ایښضر ی

 کی هام یآ روو شنوک سهئو

 ا ام شزک نصتپ نظفا
 هم هاح یآ رو فضا

 رلایض رارونو رلتضآ رلران نارين

 ط نوضا رمو یکم هلیح خن

 ںلھغرین تارن

 نوار یکم هلیح ری کری
 اچ: یتلطو
 ناو ور اکم ناب هلیح ا سین

 تردف .تنکم دون توق روتر
 الواولنوقیحاصدوذو توق نون || |

 تددف توف كدنمورن ىدنم ۇر

 ' ددفطع تادا ہک لل نک ید ۳

 لحم نالو قداس نلشماف زت
 هالواوم امی ینل اج ن دانید ن ن
 مآ
 رح اروم ا

 er N ناد هی

 دی دیک بارات



 نال جا و شموف

 ققوزدنوک نوک زا ۱

 ور مر 0 ب

Eیسبیج ناز كالن ااف  

 نالوا

 NS ناب ناچ
 ما

 ماجا تباع كوص جوا یا
 بویوص لامر ټنه

 و یاس

 تن دلب ارو وصو ناال اتو ترا

 لوبنالوا کشو مق اوو نجت

 لانم .پولسا ينط هو
 2 با هد جم

 | الو واتاص وای تنه
 قمیبکآلانماو شا بت

  تببوص ما د

 قمی بزن نیوز ا

 كقبارآو دیدن قد هتیحو_

 | نالوا عسات یعزومط " م

 | همات توهشو جاینحا تحاح کم

 هاب تمه
i 

 | فو نویعنالبد لس نگ
 هماخ و فس

 مقل اف بونرپد ضوج

EY۱ تن كم  

 عدنا مس
۱ 

 وخ یقروف / نبهت
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 ۱ ی ی ی تک ی ی تیم

ES 

 نالوا] اشوخ مرح دانس هو

 ازالواراوکنبوح فیطل دی دآ نیو

 كزنلورک نموت
 یغادزمف كکريد ناو

 كنب ویله بوردشلبا تحصا ون ۱

 لوک فنص برص رول ا ۱

 دات عیب

 ۳ ا

 نی اوحت شی قسویما مون ۱

 نارف هرات لا

 دو تق / هد اخ 8

 نالواسوبام ,e ذیمو

 كالس قال هوا تایم

 یکم رکب ند هن اع فورح نود
 یهاخ لس نل اکو ردیمسا كفرح ۱

 بسا سرق ثآ دیو
 روح

 | یربغایوتآنالوا كباج هدیون

 نالو اتروزرآو سومی شکم
 م تس دصد مزع یو

 ریعولرمخ ترانس هرم نیو

 قمالغاهللانانفود ابو بوت

 نالواوه رام اهل ان انفودایو هدیوت

 س

 3 ۱ یزاب باک یون

 XK ادا ه انعم انعک ,هدّنسیَوت

 وات نهم ر در اک او نون ادا ه

 مضافو تكلم هبصق رهش /هی
Pon.وب  

 روعط 2
 لا 3 رله بام

 نالی امو ترافو بهد با
 كمن در وموکی کن داسرا تاه

 نالویشربک ابو یمن دروموک كب ٹا

 بیک تقلخ اینب لصا/ ذا
 و نالو شفلوا



 حالف 3 نو

 مدا الو اوج نات ولن اهل د ناوج

 قلن اوج هزات RE و
 مالعا هلن اناتفو دايز و

 sS و

 لند يان اضاف 2 اهمیت
 لس ادای هیرزوا تیم * گو
 نالو ی الف ا

 لع نانداغا لب اد انفو دان نکن هود

 نالو اواوج هنات 1 سان

 ۱ تدا هانم نیو

 اسفر وو E قلسدپآ اص ذو

 الا نيد اواي ناف

 الل زات ايو ترابعنډرود و

 نونارو یلیادو رو

 الواقالباب یاسر شاد
 | یا روت
 ن الورتشرود شفاویط | درو
 ںالو رم یک 2 سر 5
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 دورس الو یک شبا
 یار جن و
 بولو اږوکیچر : آرا لوا ہکنوک

 تاع: دنر «یزوفص تارا مرهف

Eشفبا بوت یر  
 | نافع إس ناّمع یحو ت هو

 | النکءدوجو یک فک
 | و تالو|یشدیا برش ییا شود

 ین کیم ین ك نخ هليا ترش

 لانو اص یوذو

 ناللویشدیا برش ییا سو

 تام بآ باو

 یزوطز دیم عد مولعم نی سد ٍ

 و ترها ا رک شا ید و

 ۱ ا

 بّوکم یزاب شو
 کناید نالواورح شفای هن هتل

 5 یا
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 بارشو یهزن اب قاط یر اشو
 ن الو زن جیبی لو کسو

 نالواجگربابرش یی هدبش و دو

 کو هاسدابنالو اناوج 7 توف



 مود ۰
 ۱ e بیک

 8 وص رلءروعان نعود
 :AE ا

 Ser شوت

 ۵ او جووضف بولو اهلف ان لات

 ها جین یا در
 0 یل زم او نوب ا

 2 ی ۱
 ارو , لاود ۴ دوناسحا هیطع کن ی 3 یاب رگ

Eدو سان الوا نییاوخ رام ان ماو او 9  

 سل یک ۳

 وا ری

HES: reha 

 4 وین شل هيهات .RE A r ی
 ۳ 9 اس اخ ناو نفاق اک

 نال اردا ین عنم

aالو اثداحو لنان 1 لنيك  

Îا دو تیم رل هع انآ اوت  

 ر بول العا گیب اناصو دایرف 94

 هل ترحا هنیرزو

 دنیوت 8

 E "رباول

 کیک ا
 .راوآ ےن نت

NRE و بولس را 4 و 

 نالوا

 هضم نا ۷ ۵ 2 ر
 اف میس امج “بوک كنرتنیایقا ی ب

 0 نام ه دننیس صحت ج اقر رنجت
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 ی ۳
 8 ۱ مدیا ۱ یی
 ںی تو و ناروغ یلر زوو

 9 نا
 به تا ۳

 0 اویل اج تود ¿ 2

 تک ۱ ی

 ناف( و 0 2

 رام كلا دام لوا * ت یمسومزاب اس
 ا
 ول

 نالارلک هدوجو یک اؤد



 تی 3 نالوادبدج ی د

 نالو رنطو ارو حمو نش یک ابو

 فوط ىرواينوج رلنالو مغان او ۱

 کی رزبینی مبا اب مک
 ادص هجان الو  حومعسم وم“ نداق

 نالو یح ہت یغزف نهم
 جم Re تی مان ت

 كلنه آ هغو ناوا تم ا

 ناسو هاب نود لاح ماظتناو

 قند ثوفو تامزاول تام رب

 یغدالوب هربخو داز

 نالو|نیممو زومسو یوان اوت

 یرللکویضاف ران تاون

 ل هنس نالوا تبان تباوت

 گدرقونوس لا مو

 ار تسکرک کسو نب دوخو رلمد ؛نالو |

 یریرهطرضت رل هبات لضناوت
 سرب كىكوب سلک ان كرو |

 یلن الو |
 نوحالام

 ۳ تورم ج ےس س س

 هسرزوا تیم سس جلود

 o انام یمالفا
 | ناطداف یاد ی هیدنوا تیم جا
 ما

 | ننس اخ تیم ںوعیا ترجا ڪار

 | | داف هلباد اف هرس مرا هزانجو

 | یداقنالوا

 رلعاجوب لاج رلهیحان یجاوت یجاوت

 [ فیبر نیطت نت

 تبع و نالو ملو شاودر یخ

 ۱۱ یی ۳

 دمح یداو دلو نور ی

 ا یلنجحما یلسلح رادان یر

 ۱ دی بسطن و فبطلت یهیاشعخو مرا

 یا تاع نالوا

 بیسطنو فبطلت ماتور وارد

 كيا

 یلشن اد تانا

 ۱ الا فیطانع شان گو

 | تدبكطالخا یهو را هلزان لاو

 ۱ ۱ تلع نالو !لصاح ندنسع ۱رفرطرب

E۱  

 | و ههبج یلنلآ لل ویصان یص

 | یلدا الواوسرماو فلش تی

 .. ىلالب :یلتحم ا



 e تیک شا تک تی

 با
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ET ۱ 
 رای درزح_ |

 نالو رعب )داران الو اسیر ۳1

 یشز دلو اق ندانب د هیکو هک "هک

 نالوادل انش ولنیوطر ذا ۱

 یمهجیاب هج هر نایدع ا
 2 هسح اا

۱ 

 ناله لپ اف هک نشو

 یک نالوا عضو هتلاورباتآ نزد

 نالواهدفعم الغآ شابینوک هدر

 نالورنعلوا بت ند هانی دک

 ناو داند ۱

 2-0 قمزایناب ن |
 نوک لا ماعط کام و ۹ ۱
 | | تضواکروکان یناخروط ما 1
ِ 5 

 نالوا ا
 لو دما فدا رک 7

 ENA یٹاخروط مَا
Nه دببوشدبا تف ادص ی  

 ین ینافروط نلزوط ناک
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 نالو اولتبوطر كام م نى :

 ناوبح لوک ن دانیدرومو یراق ل

 دیس تلم عفو با ہانعم هل

 بیولوا در هلویس الو نن دب
 نعوددیجآ هیج یکررصا هییراق

 و رولو وکرروب هلر دبا تیس لطا

 عودد نالب بذک_

 نالو الصا هجنرآ ی لتبولیر ا

 تبوطد كلك انن کانن
 كذب نينو شو قلددلاب "مم

 قلوب اوون تاموبیکتابس وَ
 اهن وع
 ررکو نالو یگ دوکو ۱0۳ دو

 + دن نون توغر رکن الوا یا

 منو و کک یه سوک و زاد

 لانم كنیوا ۽

 لام: كفروا منوم جوا

  نالو|رشکروکو شلرتسوک/ هد
 کتب رلالف رزم نوم
 هیچ رسان هلبا مالک یحتوف غرق

 نالو شدبا املا هتف

 a نالو اراک و نوُ

 ۷ دولل انمو رونسدو لنروا / هوم

 هنشه

 نالوارسوبام_دیناان ذيغ ۰ اینک



 ام

 قمروطورک بودن ندهد امرب نا

 اد
 |دالوم .وکعم نالوا تسو تلا نکن

 نالو از تض نج دیر ننشزگی

 نالواوف امشب راتگ

 و سالالهرخ امشب تفنگ
 امس نامس) یزون لوکو هق
 مینو مولو مد, شهرک

 ورا نو مولو مذ ه دھو
 ہو نالوا یهو ملو م وعزم دیک

 ۳ اويا کوک ن نوکر

eTتای ,  

 ۱ سا یلتنرب ند هککالم کت

 لزب م اخ یکرورھمر نیک
 ىسشوقدلزوب یس هطمحم كزود ناک

 یعزافرهم دآاکح یاشیگ

 نلفالصادالعافینخ تبوط مع
 ماهرن هنببرمان كب نلیجخف م
 كب اتل اداسض دبا

 نالواوکزوکو تالوایمرتسوک ا

 (هباهانعم داغ

 هالصنانلواادا تعوش دام 11

 نوچ زازا هدنجر اخره م 6

E 

 كالواددب !اد اراز ام ز ۳6

 ی یصغوف ۳
 زالوا هد دیف مر افیج

 . راما رلتروا رلظم طاغ

e 5نالو یکزوکو  

 نالو رنروک کدو زا كاي

 رظنم سشندروک, شرتسوکر ی

 | انا هدف لىن ی ا

E MEI KE 



r E. 
 کدداو ضو اتمع یطلو كز ات نالوا

 سمر صح الزان نالوا طو نظا |

 نالپوسانسمزیطلو لذا |
 راد یسوع و نج كرا هنض نچ هک

 اوا ب ظ نیطفو یک
 نیطفوفیرظو انادو ملام ناد

 ا

 تالظ نافغ نلناد یک ین اک هک
 هو یظو فراع شاش هک

 ۱ نالوا
 لمس دنزانوول هتک یم الک گه
 له یّمهاط كمزوا نمزوب کت

 للتو
 تاطف تنطف* کد كاکرذ كب رک

e 2 
 نالوا رز كب

5 

 نب

 جوکو هنشنالوابغاو ې
 شيا نالواراوشدو دی دسو
 هبهاد تو صبا هانعُم 1۳

 ن دلم

 بولوازدتاحالطص اوج ع "کب

 یبیصوصخ تل ال دبوبلو ارفرعم

 رولسد ہس !نالو لب

 الوادم اب نالواظان یضق اب لی

۱ r ۱ 
 ویکلع كن هتسخشلاطاصم ننک

 كم د

 قمروطو روک ب ولن ند هدامږ رنک
 كج مس بوبالابچ کت
 قمراو هکوص نتکودیوسک تک

 كزكج كن اننجا كقيعاتسماو
 و تیذاو کشا هلیسو دنک لک

 و یک تاو یی ح هنلوا تیوقع

 نالویسنیکش نمشدو ۳ مال
 مدآرداهب

 دحاو یش ز وجا تربع هراس کک

 ۱ تبوفعو یکسان انو رخ ه دنفح

 تازاحو

 دا بیسیک بلغ کک

 ناشوا میقودب نالویوح وبا وکن ۱1 هیهملره لپ شا لوش ات



 نویو اسمو ی احط تف اض ˆ هىا

 یک او راو نالسک |

 ما نلو بتن نو داماد ۱

 تاب اسیکیدکد هند نن

 یهوکل اصا تاذ سه : دم
 لاک نکا هت نی

 نانو یک د نطق مو ناالوا

 قلناودلا ۵ ناودنا باک

 رار موی انفک ك نع چہ |
 راکیوزو الیاف و سو 1 ۱

 و بوج ‘لامى لمسا ۱ ۱

 نم نشب ندنرلتھج وغو نرش | ۱
 نعم |

 رراو رهف رأةڪت ۾ 1 4

 و هزایزالوا ط نه یا

 قلی دافهرزو اهیعرشموسر کی

 هکتموسدزارلوا ارجاه دم |یراتو
 نالو ولعتمو بوسنم هحاکک جای
 لزو ریوصت تیروص مسد ز اکی

2 
 تاطف تطف كلك كب در 3

 لعالواولولیروضنو مسد ها اتا

 سا اعم ناتشیاگب

 ویو سود نالوا ننه ند 3

 رظن ا

 ۳1 نایهدید نابهک نابه

 تاک كلن ابهاک نام
 ناب نید نابهکن زاده ناده

 | یضولمزیکهزدلیو هل ل ابکت نم

 روس هتف دیطاو

a 

 ر دودنالواهقشبندیطا

 لیدر داح تیبصع “هج
 را

 ہن انکی دنیاو اکسا كمدآ

 2 ااو یف هنک کب
 مچ مح زانن الوا یونس هتل ظ
 رل هطفسع

 ٤ )نیس اب تن

 ۱ روم كن نست شاف اص سا

 نالوا: :E ناک

۳ 

0 2 ۱ 

3 

۱ 
 ۱ SE BR یاس لک

 ۱ موس رب وگو

 ۱ | كىيىك دق بوریفینمشد 7 "فی

۱ ۱ : 

/ 
 غ

۱ 

۱ 

3 ۱ 
۳ 



 ندل هوا رخ لم ندیم
 تیاکحورکذو كرو هرخآ الاح

 ہن اسل هعسد كم اهجرو كجا

 قژاقروصلننایر و لرمروج

 لدن کاور اق لا جوکو

 یس هزم ترشعو كجا

| 

 ٠ ۱

 هلضرط تیاکحو رکذ 1
 راد العن یللقات هر
 ناللو]وجشدیا ی ہیاکح نیرلعت

 نایب[ )تن رللقان هم

 قلعمو بوضم هتیاورو لفن اق
 نالوا
 تیاکحو تباورولنن تا

 را وصخ نالوا مولعم لس هطساو
 اک لی ارج هلتسوعع ,

 با ۱

 تازا ناو هل اعشوخ "تن ||

 رل الو | هزیک ابو لاپ رلیمت : ءو
NE تا ۳1 

 راتسافر رلدیاکح یلاضت لو
 اوپک نده هتسخ وس

 داك كما و نواف عضالاح |

 نالوکذ رهف ںیطف می ۰

 نالوا نکا لب رم / نب
 ي کلیمو دیک نع امر تن

 2 بن هتک وا

 ضع اود نالوا دو دوم ن دین لا

 لو رومام هود ىراىصۈەخ

 و لفع شوه ها ض 7 بین

 ره بولو هدمدٌآرطح رعت

 دابا د وہ نم داضاب هی
 رووا صاح هرز واو ولطم |

 ناو اه دنس را کد کاخ نا

 دوم دنات بنون نف کروتجرض ايب

 | یس ولصاو قرعتناسناوددیا

 کل صوصخر نيمو هرب
 ۳ ی +

 نیر اکیاوزمن نام لخصو ت د چ

 دن همع ظاضلارونلو اداری اقر هلو یاک

eeeزو مات نالو سک صق ا  

 و روصف كلحسكا كسکا

 نالود لاطأ 3 ی

 و هنس انعم نت هصضقر صا

 هقشبنالواطفاتمو نلاخم هنکح

 هیضق
 نالوددناف یردناق ی

 م تمس تو صحت

 سس



 و |

 یراتحشویس۰ PE كن هتسه

 بوم اةز ونھ ن رکآ هنس ی

 ایش نالوا افمو

 یرلماعطتعایض رل هين اتن

 یتمعلنهتشو هچاںالوا مار دید

 سلم

 . هام

 ام ترابی اشک نم

| ۱۳۹ 

 ۱ انب ناو ېس ۳

 774 | شهوکم اخ ماح ورق هتشنالو |

 | ینالورضایبدوخاپ نالو شمويو
 | بیلقذاحو زوخداقره ام من
 یرکووسانف كعاتمو لام شن

 قلا هخل وضح نلبیع شن
 یکی یزای 25

iE 

 روم ماسر ا دنیشضن
 قلشاف لانش یون مر

 امان هال ناصتن شک ۱

 كنروج كمريوللخ قمزوب ضمن

 و م ۶

 ۱ هنسوا لر هم ورحو كس هطف

 تنم هلوک انا اعصو نیلا ايو

 ا کرتا هد هز ادکرم كر کرو
IRE 

 ۱ و اا



| 
 راسو طب اضو كهچ بویلشبا |

 یا بوقت رغ نش دا لما

 ىكقلقنائ هف بوم نیش[
 تمنغلامنانلاندنمهشد کا

 | بولوم ربت مم و یعرم نی خدا |
 ۱ قفلواداتفاو تعاطا ۱

 | هبهنضرق ناو جان شما نوت زونئ

 | نالوروکج ها ماقا,
Stلرد اسم  

SE کمکم | 

 لو فن | ۱
 « ۰ 2 ۰ے

 اطار | مرصح :
 و اب ۶ ۶ا

 نالوا اسحا وريح هسکره خون

 2 شا

 و قلیارهنیو قاقدوف وعنا

 قفالولذو مار بو داد دارت یکلشکرس | ۱

 هرس هی بور اندنرب یب هتسنه : یعنا

 یکدوبدردلکد نیاراَناو تامروس
 كما |

 یسک تکالافوربکد كنها هت

 .WROTE نالو ازف

 نالواداتیچ تا

 ی اجیکیدوب تا

 سما 0 تع امج

 او هد وک كمك ب ویچ - قر هلو ا نع اج

PEERING 
 نوکیرلفدلوا

 ن
 نالو !انهرو لزوک هد هچدچا#

 هیوا
 نو هک پو پورن هم امن فر

 یلئالو !جزنکایو الب این

 | ماع كيو قم اب یسینروازوب بافت

 د !دالوا انش انش ر ٰیشرهو انادو

 | ناو ید بید كيلد بیام

 قلو بش می 2

 | دیس دیک یسالعا كنهن ام

 | بیو یراتخ

 | ید ارت ندنبل اف هج ازم ۹۳

 | هامو هال اجو تسجو فرص

8 ۱ 
 ۱ مرند ناو رس دامن

 یش اویل اچ ہ ناضزمهم هانا

 | . قلافلاجعببیکلواط هدام
 || یب انیزیکم و شن شام

 ناو

۱ 
۱ 
۱ 



 لصاوهنس هجر دقلطب اض هديب
 رلهتسکن اینو

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 بیوروکهبیکو مج اق برکدوا نا

 اعد دی. تشعل تت نیر

 یو تنم یی دیا بش فر
 نالوا |

 مد ناقف تاح حود نأاج ضنا

 دن رهوح ناع دون تاذو نوح |
 تیه تربغو تیشم هداراو

 اددوصزالوانبنجنوکت بیس ہک یو |

 بولوارس هیچ كن اضا.هز ام سیف |
 تالوارم اولن ام هتح اضف ولر ډه

 هبت رخناسا هم ور یس هدانا ۱

 تضاو هتعیاضف دم اک بوروک |

 لناس خالی شیدو مول هلغلوا ۱

 م طم تیم هداداد الو انعاش

 كنسهبمراع كماورراولبم ههاک |

 ہا یضالخن دب اذعو شلقروق لک ۱

 | یاد انالو شف بسکنانیمطا |

 : م هک اریهمن و رج یت انسان

 ee همطاب يت

 | تنددام كيا يهون الوا |

 a للم مد نوور نش
 وواوهنانلو مفد هرمشط بولکچ
 ES ,یکجربو اننلع

 رت سو یشلوا

 e نۆتاخ هو * سا
 اا
 | و بوشم هرام] سس ناسا

 نالو یاعنمو

 رک لورم نا ۹+۱ اَن

9 

۱ 
 ۱ ۱ د

 | نام جات موم تنه
۱ 

 i رز

 و یتدعم طن یر بولو رشیک ۱
 دعم طف دادم اس دقت هک

 ندوق دوخ ابر ااف ندر هدرا ضد

 | كنج اقا ماج یدین انب طفت رواکج

 | كىس هطس او قساندن و اس ماعو

 | كاطتفل نهی اركىم روننو هاریطم |

  -کطببولواوکب عایو حور یس درر ۱

 وارا هلن دم

 هان تشس



 ۳ ی و ی یک

 یموتوآ هل اینا یمالرآ 2
 ضیا هانم

 نالومیوفوا همن هدنناوخ را درب معنا

 ا هاعم راس هه

 ۱ (ضبا هانعع نه

 زالون بواروفوانوزخآ ن زا
 هحاس وداج یرافیحوسب نان

 وز, دوحوریکتمنیکتسیش مس

 نالوارومم اف اورپخ هنکره ما

 نیکو لرو |
 قلو از قلواز اف د كفك ذا

 یاماها هتشیر كنباذومت نان
 نچ بو هنس ہوا
 نجات بوکروا زاس

 کای دالو عضو كنود اخ ش امن

 ن
 ج ی یا

 قلو بوقرمو رسنو رخاف هس افن

 نانلواربش هرو مولف اب امن

 نرح-نلا

 ناف دوس تعفنم عافت
 للغ ا ایر ننصوصخنید 1۳

 وصی ن کالو اف کم دن داد

 بوش هیر کیو كىزەسوك

 را هنفنو انکل

LOL 
 کال افسورک كن هنرن ی

 یسافو

 یکے ودو غاب کهن مولعم نم

 دان اب هلت دنس كی بولوا

 بکر ن دنکبر موهق هلب لی قمن
 كندنالوا

 كمسار اورو نل ووت "ت
 كمووا

 ic و یبساب دراکز وب" یھت

 مالملا هيلع لی سا حقل ةت
 یسمرود یر مور تاراز
 دد مسمر کا تل هاو

 لام روروف وا یرونو لمرفوا 3

 هما لكسمویکانکش بش نداق * نا

 نو ان قلواز اف كنك د
 هدنماکنم جد مج اق نوکروا ۳

 | کلیات نم دور یک

 قلوابلافو یلو اناوزیکنوبوف
 و هکدفبو يعاجناضا 7

 طب اض بولو اه دن هدخ كل کس



 ۳ ناو نا ایا تا

 تفجلهارالواررویک ل هزت آ "نسل
 ناو ماد ارس یک

 و !هرکسعن انلویریرفس

 ال

 ۲ بویر ارس
 اوضاع هلوب بولرو یرلله هدرا
 نالو اه دنلکش اف تآ ۔ اه

 هکو افق ایایوصربمولعم نیلع

 ولروم احوولوصو هد | اتو مارح

 رولناللوف نوجب ا كروب هدرللحم
 ت انعم نؤآ ویا كيو لی توا رز |
 واو رد رسو یادش تادا ۱

 نالوابسانم ۹۳ ۱

 داانا یلتمهب م ا ۱

 8 منالهه فرو تحارو كرد |

 رلض |
 9 تحار ناسا تم ءا ۱

 و هنشاز الو بحوم هلاح هار

 ناللوا نانو یپظم هته

 مت 1

 و تحارو كلربد شوخ e ی
 و هنشنالوتس هلاحءافر

 هزواماق اماریکد کر

 كوه کات اتاوو كر ی

 نالو ییروک یر بخ تافو 2و

 | یلدا تاغو ن كنب ناي

 كقبادايو

 | دبا اب هظفل نیم فص

 | فیعض بولنبد فیغ فیعص

 رولو|وک نونز

 ۱ كنو ایکس ورخ ابو هعداق وی

 | «لاح هافرو ناسجا. تمر زی
 | یغابب نرجو نشان الو بس

 ردیما

 امان ل لوبقم لزوکر ر 1

2 



۱ 
 ا

 رل دس نالوالاپو فیظن ثا ۱

 ور دیزهذو نقاب هلیازوک
 كمیادع كنياراتعاو كعيا

۱ 4 

 اوو میام رکءبعم توف

 ندا راصا می هرن اسد ایشاو

 و 1

 را

 رولوا یوم هنر درم *ایو 0

 یواسمواته ناۋا ریظ ل
 یلنالوا ۱

 نالوارصق اب یجب طن زا

 نالواررپرظ هل اا د او هوش زار

 قلد ارظن ىزا
 هما
 نالوارسوجح هللاوسحزوک درد دسیرظن |

TET 

 یسدحرول ید |

 شفاب كرب ظن |
 ۱ ا
 ردو ل ھجری زا هارو اکر

 اع نالوا

۰ ۰ ۱ ۲ .©‘ ۱ ۰۰ 
 شرر هنس ول اضم عنع اجر /ممطت

4 5 ۷ 7 
 ادو كیا برر عضو ید
 ا

 او م هد یا وید من

 نالوا تسهونازا نالوا |
 زنا بنا ترم هفت هک ین

 بم ایر اصوصخو هتشنالوا

j لإ 3 

 ۱ رعش ناناوا بو

 انوا وز کاب رم اط كاب نیت تي
 ۱ هر تام

 هتف ىغا یصاع ۲ راب

 داو دانا اج ها

 0 سومرا 2 باقلوا قمغزم)س ا

 یرالغتاو یراق اب رللخ لاه

 ۱ كو یبکسورخو هفراق م

 ۱ ادا 0

 السا هیلعربخ ص وصخ لع تنش
 جا او حمو فصو یرنترصح

 اشو فصف یرلرضحربوس و

 عش نازلو بز هدننمض
PR ۱ 

 ا
۱ 

۳ 

 أ

1 
1 

 ر رو ص ہ اھص ہ لرم وسط و مر فیح

 وسوسو الفولو ا نمعزما س
 شمه ا وبوسو شهاقوبوا نام

 نالوا
SS 
E GR 

 سن تمام زج تون ابو |

۱ 

 | کدو رکا وفر هلو" بو هل امس

 ر دیمس الرز دل ن الو ارم
 ETT ا
 ۱ ینو ارسم تولک هماوف ر دد طظ

 | نانی ونود شیب اب یاففابا لن



 ماکو رک نانبوفو لاا

 نأیم لب أ
 رج ی 2 ۱

 نسورلکدب دیس هرونیعوف نورطن
 نالواولتامولعم اند ملا شد

 قلواولن امولعمو ان ادو ماع سط

 تیاعورلیطره مو یداح سط

 شنالواره اطو اب هدزو تعاط |"

 جلب نمور مخ تم اظ سط

 مولف هر هعسو ددمو كشسود

 ر دون ی E آ مط

 يلف حاط ,ان رغ نالو اروب |

 هل لوو ر ط ت سو نلب د ه رنظعلن ۱

 های او کرک همأطو

 زا

 1 8 اطا

 ۱ بمطالوه امو نذاح نیطن ۱

 قامو بوس «نظ غامد ی یا

 ERS زا ته و OLE کر

 لو ا

 | و اضورونلو از کى مر هم
 سم ابرد بت

 رد یسز ی الوق هک ک بوک هم

 ۱ | داتع یدّوال زوس مالک ص
 ارلطا یز تتعمد نیسم ىلع حوت
 شاوالالم بولروا هلیازوسود 7

 نالوا
 7 لاله بولرو|رمو د

 ٤ تس٩او اظ

 | رب تمراظن فیت اب رلرط ان دا

 | كانا كنزوک ى هاب راد
 | ربو قرومامو تمدخێلرظانو

 ۱ یسضو]رظان هرطا كاع
 | راهی تا ا 4

 | تطاول هنشو E بیت

۱ 

۳ 

 ۱ رونس دو نع اف یرلق دنلو بیرت

 | ̀ لگو تود ا ږنوو

 | اولن ام اونا ی | هرجظد یاظن
 اود



 دمر

 واک یکم 3

 كن کواا مع توکوا دنب ةي

 نیک هدنسو دیک ن نوح آفت
 او هس انعم یی نالوا روحوع

١ EEنالو ادب لوچ یی  

 ۱ نالو رو یی کی | |
 ایرو ںود دما یی امدراب زیر

 عور یرهوحز ونلارصل اخ 5 وا

 ند ضم نوعا هکردیمسا جاا
 ندناف اوال انماو هطاوف بولو ا

 لم .:.یومرهنمو رونو ال اعا
 یدیا
 رادننورورشوخو هنانوز دامن

 نلو
 یرو یمشرابقو ارد ایت لامن

 وررصف دبوشوسیٍ ال نوجا
 كل رو نع
 نابرح كنبادالبس نهآ به

 e ولوا كرنب من
 درو یر یس تاناو هینما درصد

 هلبا ماظن هنیرزوایربیرب دم
 تس ثاثاو هس ارفملو ایسا

 كما

  كفيا نیسا بوعي هلا ماظن
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 ] رسد بت 5۷ نوم

 نالوا
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 قلوارشوخبس قلو تسمد قلوا ۱

 نالو یار روش |
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 كالک هدوج و بولوا اد یک تا

 نالواکسم رب هوتن ننک ونت
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 لکه دوج و بولوا ادب ندیکب هش

 تانیکمولتممخو قرع و ناخدو
 قنشوعنرسزحنالو لص اح هدر ات
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 ررق رلهبعرلقوا لب باک
 قوازالوارفلزود ندجاغا 7 ا

 كلڳ تایحبولوا | دن 2 اما

 تسمو قلو تم قود فودوس

 قلوانیکهمناق اد شوخی
 کرا هض ها نا ناشف

 یسلی دز درارم بوغوطندان |یعب

 رورو شاط عزو مولعمزو از

 هنس ن اس د هتس انس ج

 د | | نشوای مواعم هسا
 ىلا دتوعو د اسو نشرط 4

 رلنالواداسوزسو طس طاَس

 دوخاب كنهضر تسالع نا
 ی نالوار ادم هتسملب كن هوو ر

 كنو نوا هلی درم نو نب اصاو
 میخ هدنملق ایک
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 .نالوزوهیدنووسف نالوعدب |
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 سا اا رک ر ی

 ۱ زا
 | کندن فلع ت اناج نالوا
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 | دکتر دشم ارا دش

 ربخلفدلوبد هنندر نالو 1
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 | كقاربخاۇس امى ادا كن هند

 اي تفرط یک
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 قلوا |
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 | نو هزکابوملاب قلو |لاخو یراع ۱ ا نادنگر تگ

 ۱ كسا وزرآ توپش ر
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 ها تبطرب هدنخاز خوب هر

 نمولوص هلی ایدلراخ
 و روس فرط تاج ناب وغ
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 ۱ ندترب بوددشار اد هنر شنج
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 دیمح دو اح نورون ضد! رس

 بابام

 ن الو اوحاص تیزمو
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 ووا

 نالوازکن دلا ريم ۱

E 19بولب ایندنلاخماو یادنب  

 ددساضارکائا ار

 نانو یس راپ كما ابن

Rb 1 

 "قو

 لودوص بازم قولوا ن وان

 هلنافم مراح كنج 1
 رم نادم كنج 5



i: 

 مرآ ۱
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 صدا هانعم ناک

 ننمانو ترهش ناسو رآ سا, مان

 نالوا امسم نالوا

 نالواوماه نایلو اڵوھام مامان
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 بوکید هری یدبابصت سوات
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 نالوا |
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 ولتحو سأانمو يووط باوص

 ۱ نابلوا ۱

 کدنزفهدنفطدلوادشاب هيات |
 ؛دالوا هدنسارارلش اف لپا لب

 ههح نیبج نلآ منم
 نالوارر و تبذ هپ هبصان اب هیات

 رروسینل ا یانیجح اسهبضا
 نالوا
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 نالو روسو یر وازونپوب طا
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 یالوطوص ةروع ان
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 یملرم بودب لفع لاعا رار ةف
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 وصیت لا هنط ان توف بها

 یی هاب یی غاب ذوا
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 یتات NN همسان
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 هینهاد هيلب البو اا هانم لر
 أ هرب نداضعا اوكا اطالخاو
 هعا تلع نالوا تداحندنس |

 لوزن هل
 نالو عدي انان لر
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 تناشا كلن اسا روس(

 نالو جمدوبوا یمدانابس ییا
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 ge لیدان
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 هوي حار مولحم و
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1 
 سم زا نو شا 11

 لګ هنس انتتساوران كنیر زادریز را

Îنال وید  

 نارگب ل یانفتس اوزان ییادیز 17

 نانو نالوودباانتزس اوزان زر رور را
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 ۱ : تی ن دافاره وارى هتش نجات

 r| نر الو اسندراببعاو

 كئزیجا كزسراه ا یزیجان
 هنسنالفاقلتف شح ا

 نایلواقح قحان
 احا

 نالوارضح

 سس ی سم تجسم ص م م یی
ESILE 



 ام ها گرما

 یونی نو
 لک هکیا ]

 ولو فرجی غوکس یکی هد هی ح
RE OA ۱ىا  

 هر اسقارواو بوکمو هنید دع |

 تراشاهن اضمریهش نیریات

 ددتم الاعو ۱

 كن هلکو یلاتلاجندلنب یان 1
 رررلستاد اقر هوا عضو هنلوا |

 نالو لامن دنونو تاتم زاوتسا
 نالوا نابلواانشآ اضا ان
 نالعسویام نالوا مس دیا دیما ۳

" 

ITI TT 
 | وصحت نالوا هجولتا كج اغا ويم

EEE 

 هرم شی
 ۱ تدالوارم نیووب" نادووسم

 نالوادرز وشب

 | یتاصویم یب نشو هو

 ازتيمانالواباداو لها لَهَا a فرحوشا ن

 مد "نالوا

 نالوا
 یشیدزوکیند كیوکی نب ذآ با ت

 | نالوارصلاخ یناص فاص بان ن

 | و نایاسواتسو نبال نيالا
 نالوا بسام
 || یکیمغتوانم تاتا ثبات
 ۱ او ونضو موس هدتسودنک
 ۱ نالوادوجوم نىق ىل وب _
 | تايلوابسانمو قتال اا
 1 نالوازسوب لوب

 | نالا نسلمع “يك
 زی کد كب دب 1



 یفایضبارش یسلگبارش ترکی
 نالواویمابارش زاگیم |
 نالوالزف یکبش نّوگنَعا
 دانا .ةطرب بویمروط یونوط لَم

 لول دبص هتک شیر
 تیه امو كمزسوکت روص
 لکو بولو اند احا ط صا

 دید نالوا ماو ند ل دیم راد |

 ننرزوار الا فص هژاد رول د
 نی ذر هلوا هو هتیفدو هجرد

 كن هرایسر کیم رونا وار دنتو
 دید یعیدازوا ند هل دعم مراد
 رولسد طع إ ۱

 نشنال ایرکدو هخوزوا لیس
 یلردو وغعالقواو قواو هکب ۱ ۱

 روځ نالو نادو دنکرم كنو |
 نتلوط عاددزوبشب کیہ بو |

 یری رکی ند هبناهع فورح نیما
 هد نالو اوفو ردم سا كفرح |

 ۷ ناکدنالن اص برش هب ام

۱ 

۳ 

۱ 

 بایفظامادهنلاماف بل اطم مت
 ۱ مد انالوا

 نالوا صنم لکبو نم نم
 و یناجغاص كن هنس "هم

 دعوا تکرو یحانجب خاص كرکسع
e 

 و

o2 

 . نالورنلفاب ابو شلنآءنکد موم
 نخ ولن ولن یلکر, نوم

 دریمس الناوح عور ولعم قوم
۵ 

 الواواشمو بوضم هنفرح منم يهم

 بذک نالب كلپوسنالب نْبَم
 2 ورد

 کسا ددنب نامل اسم ایم

 رر وس یو نوا اکا نيم

 و لصا شفت عودرب رونلو جا
 عولرو ردنرابع ندروللب یماسا

 یت هلک رکرش اط ىدروحالو ىف ام

 شوف عاونا هدیرروا تان دعم
 و روللب هجرصو رونلواارجا
 باق نالنید هئیسو یحارص

 نامسآ امس یزوب دوکو _
 یدروجالو یس ام كۈك تی اتیم



3 e یسح. 

 روسحخ

 رولتداطهنن ها وزار نازيم
 بقعهبجر هنس نجور كافو

 کز نالوا عقاوهدنشبب یحب
 اتسمت بولوا جر ید هکردیسا

 :الوتحمکاتعو نژورمشوردبا |

 تایلعو قضسطو ددیسوزز
 بولوایغوط كني ند هریاسح

 ناتنواارج نوجا نام ىح دوا

 باسح ر
 دالوایخبو

 تایضو ینلبحاصقانوف نهم

 تایید
 یفایمبرش یس چ برش ذّربما
 و شید نوت دی

 و یا نام ما

 نویو ی انماو ونت سیو ا مع
 نالوا وازحا بونلوبر الو نم

 یشدب|یالوئیسرجا كنهتش رم

 نالفا |

 تعو قلیالوف تلوپس و همیدما

 یح انجلوص لسع تور |

FN 

 | اخاضەن ,وتمط ك وليا لوح اکا ۱

 A ۳۰ ۳ , و

 4 هس

 بس |

=2 

E 

 ۰ نش نانڵوا جا بونوت ی الوفو
 ه سرو وص

 ۱ ل هروسدم نادوسیم
 اووم ٩

 صوصخنالواروسی+ ةروسيم
 متکی دادم رخو مالک سيَ

 .نكلیوسقردقمب بودي

 منع ںوود نئي
 یسر دوو تهوع بد نی

 قلوایراج یتمآ غیم
 نانزازلوادعوو قانیم دعو داعیه

 | نوک ساق امم مو ناکمایو
 | و  ییاکهلناواكنهتسد ةي
 ۱ رد جم کاد فو تک ها

 ۱ ٌهعس هنیرکیدو هلث اس هحیم هنر

 ۱ رونلوا مس هسا

 ناموطروک ناموط ا غیه

 ۱ ربا طولبو ۰
 ۱ 1 E لايم

EERE ۳ 

 ماکیهد تونالوان

  isاار 0
 تورتهلواصیضتو نبی ناَعیم

 بولوارثمراو هي همیکم کم -ناَعیما

 رول اةهدنا نو لب یج مسوم ۱



 ارا نبام نیو طسو متروا 2:9

 نا نواب نوک وایم

 رلدآ یلوص رلءاع هام |
 ها کو ظن دانید ناد هنکیا نفس |
 عو س ان بو رونلواظفح هنکیا ۱
 د اهو همغو ىراس الوب |

 اداء انعم هرن |
 نالو درس ا یدوروف نت |
 سک الوادلنبم دیرش تنی |
 دص یددعر ول هما

 نالوا دره نالورسلوا یلوا تیم |
 د اء انعم ثب
 دوش وک ن دکاو دنک ا

e 

 تسود یددعزوکیا نام
 روسنلییف ناج, درن انها ا

 مدر لوستی دک ای اد ناجا

 هقاو قزافو سکا یوبچ" ا
 ۱ یا

8 ee 

 ناکدنانلو تو بو

 ولناط هل ونکا 3 انک تذإ ش ر

e EY PE 

 هدانمیجنوفوانادا "هزاره

 كورك ابو كموفرب مآ كب بم

 هنسکنالو او اب امسر

 ہنراو هک ت افو هتسکرب نرم
 ۱ لاتمو لامنالاق_

 | طاق ت اروم هنسو نکن اروم

 نالوا

 رک نریم نابم
 کیر هل مو : اوربم

 | تامار یکازریمدجا هک هوش
 هبسار ووملواداریاو عضو هریرخآ

 ر بودا تل لد کاو داره اس

 حو :نلوا مسا |یکں ہار ھما

 هدنماعمیدنها ندب اک نق دنلوا

 رولوانّل هم دآ نالوا

 دوم
 سس زا ندیم

 و داع هنس هزیزختلود یرهما

 - “وص قولوا بارسا

 .نیفایض برش یب ایم ۱ نالو شف داب يرش و

 ۱ ا

1 



 نالواولغتفروف هلانوه له

 هدفح هطرو مروجیا رای یوم

 وسو ترت یس هعومتسه هم ۱

 نالوا نملیهرضاح نالورنفلوا |

 ںالوا تب اھم بح ا ص ولت اھم تیهم ۱

 نالواولهفروفو |

 تالرتسوکن وا كمرورقروف نيم |

 ندیشخو توحید ابعر نجوم ها

 هن اےس و لجیح ن دیا دازآو نیما

 3 اد < |
 یعدباللدتو دم نهم |

 نالوا
a | 

 ظعو وس ند هلحسح ر نیهما

 " كمرو اند یهو كمريو

 . لاج ولتعسو نج آ رلنادیم نیم

 8  رقوانم راهناذبم نیذامم

 ۳ ۱ 8 .. | تبا بجبن ندرخآاغاد ز ام

 یرلب اب هربخ ذا رم
 یرلثوپوج رلیازیم بیم

 . ام هلع امو تلوهم س ایش

 ا

 رايش فلق ناسا رلروسیم نو اقا

 كتصاو ونداابد ̀ تبع لس لاس
 ل الو وح اص دادس ادوح اب

 رووغوا رلکب رب یلتنجم نمایم
 .رلصوصح نالو اور بحى م ام او

  رلتالوانوجمو دومسم يمام

 رل الو وحاصروغوا "

 را نم أم نامو طسو هیروا نا

 ودی ام متساراو هاکرکل یو |

 تک

 نالوا

 هتطنم قاسوق رک ا

 نالو یکه يادا تدي! طسید ی اس

 ا ew ضوع تارا



 ابا ءا ھما ۰۰ تلصمندباباجا
 یدو بورد اف یجدبا م مهم نا اهم ہد ابذ نه ر
 نالوا نالولم هم ,دایز نذ هلم ل نیم

 ووز لول اب هدر رام طا ا

 رومت ى روس لتس مک زخ تر ویسا كا دم |
 تیر بوزواو كم ت بخ نم هنسکن الواقع ۱

 كّمیا | | بورودزاوجیولخاط ہبہمزج زم |

 هدر بورعاو لات دخ هنا | |یدوسیحو از دانید هردنکوا هم | دام هیس برن | دیتی ]
 كما كنڪد
 تسد هړېچو لپ اچ ہ دنمدخ سم خان بوظ اب شفلو ال اھا لما

 ااا ژاوازدن مچ وورحو نالوارثفلوا |
 د مپ اب ندنرومت ده دهم | لو هدو زسا امو ناللوازرس همن

 مروجوا راو ین امسو ضنا اوم نالوییدب لایه ی ایه ام انسا هي هس دنهل نسیم . نالوا)ط ابو شوب
 يهامقلیاونالوربانمهرق اوهم | ون نصفمءلواندنضج لک و ماهان موم یو مخاودوهبو شوب تام
 .. نانو

 i RT DAR A نالو ازاپ یقخم یلزریک شوم | اش سم
 E دوهم ۳ هتسومفورح |

 یر هل حاک راب اک لوهم زوم مدیزوا نالوا عف او نیر هلک کشف ۱
 8 ےرو

 فور کرد ترایع ندهرح i 5 ی ںی

 هد عظفلت بولو اب اقم هروک

 رولو ایر اجرب هلبارانوب
 ناباسو مرنالو افر راد که



3 
 ضداعمیوصندتمروطنوح یه

 نیلخت نالوا

5 

 یشنو دیک یکن الواوا اتم ۹

 نالوارط ايب

 یخ بونایککرک نم

 و نالوارنزا شخلو) رڪ وک

 مدى الو ەزۆكرز اھوبشود

 نالرو ههم حوونو كمرو نادیم

 ۱ نادیمو نامز
 1 ۰ ۰ 2 چ

 در هرو نادیمو نامز نس هلع طبع
 |دنهیزوجمیمرجا كن هنر "هم

 نامزو دادیم نالوو هرکص

 میوخنالو الرو یس ہرمح تم

 وری ردبتلت ددما لاله : نال

 یوصح ابو لر جلو لک کک
 نالو)تلرونکه لکن لام م
 نالوزشسنرود فطلو ران لهل

 یرودر لک بطلو كز ان لهم

 نالوا

 ردهرجرو هندن يرد ټید جم
 نالو یصععو منالو

 ننس اع یم نکم کس ا

۰ ۰ 

 و یءنیسر 4 مر هم

۳۹ 

 E نالو ره

 بینرودزاوبجبولف اط هب همز زام
 || ضىس خس كبل
 | فضورفاسمنالکم ی ہن اخ,نامم

 دری مارکاو تیاعر وو اس زور ور نام نام

 نالوا

 فام کارورنامم : یون

 ناک مارا کو تباعد

 یغانوقو ارسم انا

 و نالوديالوغز اسم نام
 | و نالوا هنسودنک
 ۱ نالوتلموواسم هنسکر دک

 نبی وبضخ هنو فز اسم دوحابو

 | نالو/رشملترومامو

 هر دن ام مو قلب انامم یرادنامم

 ۱ نالویلعتمو بوس

 | یغایفواسم هناخنامم قرض ام

 نالواردیا

 تعایضو كلوا م ناب

 كتباهنیدناو شالن "ہم
 نوکود



 نالوا قم و ۱ ۱

 نانوایی اخنندمع جا رم | .
 تیابعندهب دادم کلدب حاک |

 زد بولوا ۱
 قلتسودو بأتفا مش شوک رم

 صولخ تی ۱

 ندزوالانماوشمی ابو شاط تم
 لب ننسو بوکس بوت دم

 كحلروکذمرنتنو صوصخشه | ۱
 یسهراپندعم ابو شاط ی دنلوا ۱

 كنسهیواندعهدوح بش اطمدیکذمو ۱

 و دم اکی ر شالوا یاب ون ضجر |

 لام ن ںنہیص اب هب هش یل انما ||

 کا الو" ۱

 الو متر هب هد هزر هریر 74 ۱

 لج رح هنفیصو نما بوکدوا با ٠

 j نالواتسود تیک اصر ن ارم

 ہن ار ھمو یلسەد a نم

 نالولتسو بوش |

 هطباضوغابو دنب نالو اول یم نر

 نالو یعالر ۲ی ط كن هننهریو ۱

 رنالواقذاحو داتساورهام ما
 تیرخ)بعف راه وص ناز

 :کرالو ارومام کلر ناروا زاد ۱

 توکم ناللعاو"

۱ 

 .نالواولحورواو نالوردب !نانک و

 رنج هلزاب یزاب قم
 ارد ج کد ن رم

 صرخ )صف راه لوص ناب
 ۱ نالتار اب كوم نی

 ہہو نالوا لوکس مجرم

 اا اسم ترم

 ایزو ارم ان تو ناو ار

 :سرکمروداج ر ALES اکرم

 تن اکو ینوطرولا ابو جنوب لوس

 نک نلراوو داجنالرو هلن هر

 بوق
 نالواولداح نالواولیبم ز هر
 نالوا رم هرهم نذر

 نالویبنم دورطم شلتوف زورم

 ویز فيضرعال قرا "لورم

 بولعم ںالوا مرہم وزود موم

 نالوا

 نالوشقفوابولرف م موس

NEبا ینلسدمایا  

 نالویثملتوبر اسبولکا زوم

 نتا قارا بولو یو ضو

 نالو) | شم هو او شل رق لب هلزا ۱

 مارون اطخو زملاخ می
 نالفانزربم اک تیوب

۱ 



 فود یوم یه
 ی یه یدک |

 ناویظعو ویو لا هدا مهم |

 | شواج عفبیکیرضحیذوم |
 ۱ انلاچً(میر :,نسوفقیزو هتاخزا |

 ۱ یمن اب

۱ 
 كزكوبب نلقلوالومهدایز ی

 نالوار ابیواور ہنویکرر د عام

 | بوش هلتعرتم هي هتسنیر مراهم ۱

 ۱ هالواددیک ۱

 ۱ یدرف ال بوریکهزوس تضهم ۱

 نالوارال اط ۱

 نالفردب لن ذتو عوبمخ کین

 2 نالوأردب وشما بولحا لپ

 نم دف اولش اتش :

 و یزد |

 اقوم د هشها یشدب" مامهآ ھم

 نالو انوزحودرکمو نالو 
 یب چو نالو ازوبزو فیعض رکھ

RAEN ۱و ۳ ام تم یه  

 ۱ وربمتوا بود ات یکه خراق نق

REA۱ نالع  

 نالوررومن اصعد همر كني

 نیو نالوارولتیب بوکوچ ْزوَتْهُم

 اه یکتا هظحالم
 شو لب شناو كته داوم

 ۱ نالو رب
 فوم هدرم لوا اوهم |

 شقروف بوبلکب ند هنر وهم
 نالوا

 رر ۰.

 حود نامو مد نوخ ناق هج
 ںالوازاتم اف ره وبا نی

 نالو شلتلفوذ شفلو اوج وم
 || دف اایوندنهاتسود كنز زوم

 نالوا ورتم بول یک دنسھروکو _

 ۱ ۱ حصو هتیرروا هراسوق اهس هک

 مع نالوا هدنمسریآرونلوا

 9 کنین چ

 | ۰ ۰ نالو دمو نیکو تن |

 ONE مده م

 دوام معده یدب

E یه 

NE ip 



 قشازاب بآییندیآیی لام
 قمانبضزوسهنیو سلام
 ور هنو کم رلرکاپم لا
 رال کهن
 روما تاصوصخنالوا مم ماہ

 و لاا نارزوخ تم
 قمار هیر یر ساهم
 رالنابا يطع رل ههم ام
 رازوجم رزم رلزامم ریما

 و ماظعو منکر کوب راهم نابع ||
۰ 

 رتفوایانیفسابولویکریقح نر |

 قلواریمحو لیدو راو ةا |
 ینمش اسوا بوشرا هلناوش ام

 نزوکرسزرسونزداخ
 ه سرمای ۶

 قعتراببودیا هل توادع دو

 كا هلن اتمو كح هی( ۲
 رغول یر وذو ےل انوه ربهم “لام

 سنالد وبه ع ر اکورد مم

 رالنوف بولتا ن دیراقوب طب

 ںالو شلو انوبزو تیعج |
 ہو لزوکو یسهجر اب یر هدا

 د لالهیدیا تدابع ہیآ فسر هم



 "ام |
 لورم اسم و ولوو شخلوا درب ارکیوم

 نالویدبادیمو سوب ام نَسْوم
 نالواوفد لب رالف فاو

 ie ته اکی وم

 نالوا

 دالم الم هاب سی ج هنعیص لیوم

 مولزکرالوا ادب كى ن انوم
 ازو هجو بولالغ اهلْسزوس یوم

 ایوب یر كب یییدبا ریو ۰ کیو

 اوا عونرصمو توان دیو دول یوم

 ضیا اهاصم نی وم

 | هاحع هتيم

 ۱ یر [یف هام مم

 نالولهیک میظع .لوبب ولوا مم
 لنالواولثه دوولوفروف ناپم

 نالوارولتروف ن دنسو دنک نام
 ول خن زدن دداجایو تمظع رز اب

 یر دیاد رس بونکمسسکره ہک ق لا
 لنبارهشخو ليز هب ایم

 یرلدانی لود رل رال هم نیا

 اطهاوشخ تا
 كجا فو ویر کر ها

 ال اتتنا هنوز د ن دنهراب رج

 يايص ! مامی هک هنسکنالو با

۳ ۹۲ 

 ۱ رای دنیا

 لات هضرارکیدندښمردارب نجام
 كا

 مكي اب لب ین ترضح نيرا
 باعصاز دی ال اقتن ا ہی ہروسم ٌهنیدم

 : مارک

 E قمایلص کام
 زا شک هماشود كنسود داهم

 كميوشکتسو میده ادام

 قهتراب كجا هعاصم مدام

 | الب بورك هنوروب د كت هود زا

 هقلخجاع نالوارولم اط اکا

 ۱۰ کلیک, هبل امص كنرب مادام
 کام قاداتسا ن قلواداتسا را

 ` تسراع

 نالو یځدب | هشراهم شرا

 قگرطثف بوروشود هییررب

 رڪن الز ای راب رلیرهم ندا
 ضیا, اعم رای

 | کتب هطا اروعو وغو نط "وام

 ۳ 5 ډریور قلب كنو :اصاپهم

 و بویسود رب ااه هیمیکم هک و ر هلب ین ت ہضح مک |



 9 رز و سح |

 ۰ و ءار

 نالویدبادیماولما لوم |
 ہنسکںالوان ای الا نوم |
 راناوض نالوان ا الها تاو |
 نوداجرمنر نالوا نامي الها هموم |

 رل ہنسکں الوان ای لھا نیم |
 نالواددمم فورعم

 دالواووشعم بوب قوموم |

 عونصموتر ابعندنمومل اب یوم

 :نالوا

 تساشاو ای ا,نسیودنک 2 یوم

 e رک هدال اب بونأو ا

 روم : اه هلی راظعل یل او یموم
 ردم بترا بع ند نل صنم |

 یبلجا ایکه کۀ نشسولوصضرب یوم |

 هر ابولردرهونلروس هسررو"ندیو |

 و ید ارولو یس هر اج لدردو

 را موهومد اجار عش اح بویلوا
 هم هدران امزکسا نایاب درسصمو

 دوجومننلربالاح کلم وک بوئلوا |
 ناس نانو رمال کل اغ هنیرلتئیهو 1

 یسروت تان اویحو

 توموم |

 ندیم اعدلطماوو فرص لع سوم

 نانلوپوئبدآرابنعا ابو یی د بولوا

 لگن الو تماللعو ب وسم هنیش
 یزد

 هی سا
 ریضتونابو یش یحیدب لید ات لو

 نالو رو اعم ییا

 نیخز
 نتسنانلوازاسحا ةیطع نهو

 صا اند بوم
 نالواوگیو فعضونهو هوم

 نالووئملواژاسحاو ماشا توهّوم

 ںالو شاو نخصانعال وهوَ
 نالواو نمک« هفعصو نهو نوُهوَم

 تكیرفوچو یون لف حاص ئوم

 هحول بوی الف هلسزوسو یواح

 نالو دیا یرازو

 رایداغآو ری راف رییوم ناوم

 هرزغح ناکا كنېباندنبف باتو

1 1 O Fo 
 ہو نالو اخ کل قلب نایموم

 هے

 و دارو كم كح هديا قمر دس نوم

 ۱ تو _ |

 و تعصب ام ناک د یوووود

 ںہیاندبیک ن دف |
 ا اس او
 تن ابمو توف یک دی ادیب ات د

 هر



1 

 علوم

 م اکوساو توف شهلو اد ات / دکوم

 نالو شرو

 ںالو ید الکویبرب لوم
 نالو | لو ںیم لکو | کوم

 نانلوشرابس هیلکلاب هنښرب لو

 كيو نالوالیڵدود اسکاخ تیک

 : نالوانورح

 ہر نالوا ملو یدنفا یوم الو
 یل ار ابنالو [قلطمینم ٍدوخایو
 لعو یحاصم مر شادرفر او

 رکاچ هلوک
 لا الوم نسسان عم زم دن ام زب الوم

 ردد ر ع کر ترابع ندنراظفل ان
× L< 

 داضا بودرمنف هرز یس ان بلوم
 نالواوحدب ا

 و نامر ابو له دغوط كرب "دوم
 قلقوط

 كزيرب یی وعوطو یجیرغوط "روم
 یکاناوا اب نالو ی هتنضوط
 و نالوشیغوط شفلوادیلوف "دوم

 نر یکوسبوبلو ادوجولصالاق
 نالو سلوا ادیپ
 نید اھربا نا
 دشج نالوالنداکر هجالا و

 نالوا دسج
 تم ست رم سس اس

 ب س ےس ےس

r: 
 و

 ا قا

 نالو ملا نشل فیل
 نص نالو دب افي ان باک نلَوم
 نالواءدکعیل شخلوامیلات تلوم

 راک رمو افیلان ناوم

 1 ںالو یغرو ردکو ملا "یوم

 ابا ءان وم
 نوت دیم ماتم نم
 دنروهچب دلو یرواب حوج دووم

 دسلاومو نوکدنیوطو یسعوط

 . ۱ ییرهدد هی
 و یسهتیزلدلام نلالوم هم

 1 یتکح هزبادو یتمدخ
 و .مدانالو تمم لو ىدا لوم

 رناعس لمح نالو نلط منلو
 هلوک. دعو مليه شادرفداو لاغو

 هروما هراد اننیدّسمرُع لوف

 منسکنالوادهفس
 اندم تز دل دیمومل اب وم

 ناب ذوطو یموملاب واط اير
 0 سات ماف
 ییزانلولاتساکمرذ اض دوکو

 ناولو نیب اجبار

 نالو اددب ری براو ںیم ایی وم
 نالوارتفلو سیفیرم او ریما روما



۱ Ea UN NS 
 کاج ناک | وان الو ړو نت قوت

 | نالویرم هاب هى رغط م | | شيىغيادالورهظم قمر نفر |
 | رن واۆو ر نح لروط تّووم |[ نالوا

 | نالورموقبلآ جدی تو تو یاهو میلتلو رپظم نیو “فوم |

 | نالوارولیزس ههبخ هلهج و نخ فو نالوااو دای رک نوچ روم ۱

 |دامدزانلو ریش نوچ ا نضرب توو |
 نوجماتور ںالوییداع فوم |

 نالواردپ یطهو وقف زن ۱

 لوقزالواربسمو تباتو را ۱

 ۱ اغا نالو شهدا ۱

 یجهدوا مات یدیاانبا یوم

 نرم ۳
 شفا اداوارجا امان شفلواافو فوم

 نالوا

 نالوشماوا هما!
 دن سم و

Eتقو ب  

 ھا
 نالوا انک شۈ ولکورغا وم
 یغاشایرللاد بول واف . ی زوم

 الورش امو مرکب وم

 شاص هرب بولو اءنسکوب هل

 نالوا طو رمو نوهرم هتقو ٿ فوم

 نالو لف ب شلو ادامبا دوفوه

 ۳9 -نالونیمب کوا ودوم
 دار ۲ ۰ 2 2

 | مرض كانیدو ابا انعم هدوفوم
 نوی شاو لف
 ۱ نالو نىل رق نوبوب شوم

 ۳ الورش ا ی هاخفلوا يرض د فوم
 ۱ ار طف فو هلو اتو ر

 | یوو نالورنملو اد اسح او اصع ا

 طوترم هنعوفو ی نزد

 | شفلواربخأتو یوو نالوارضسو

 ۱ . نالو|رثغلب بونلوا كردو نالوا

 ۱ داسکاخ شخلو البلو رهف رموو
 ae نالو شوا
 نال وا

5 
 | هنولفاصیولررهندنسو دنک قوم
 /,  نالواروالد رداهب عام قو

 | ؛رهریت
 ۱ لآ ناضاهوکو كولب کوم

 ۱ اسد تز یا ار ۸



 اورتسقئد هنسودنک لوصوم |

 نالو شوا ۱

 نالو شدی اتیصو هنش یصوم ۱

 ییا هیصزفو ضیا هانحب یوم |
 ۱ نالوا

 ر یصوم نالورشملو صو یوم |

 یکی صوم تش نانڵواتیصو |

 هنر هنسو دکه لمر ط ت یصو

 نالو شرو

 نالوشفاو انی یغیصو ی بوم

 نوناخندیا تیصو ةيصوم ۱

 نشوروزایع یحدیا حاضیا موم |
 نالو یدپا ۱

 رکوونید هنر اتش ابلوش هجوم |
 یضارب ۵ لکبکب وبلغیاردف کیک ۱

 هلورویروک ۱

 منوم اج ناکم لح رب خوم ۱
êالبدو مور سرا زرع اور دق  

 هداپن ی وضو |
 نالورفملواداعاو عارمخاو نالوا

 شلرلیغاساددنس هرو ندنزدهج
 ناعسنساذولصا كعریو نالوا

 N اسیضوطمو هنشینسو ثحأیو
 | لاو سس

 اب ہند اے اضاع نالو رثفلوا

 مس ۵ 4

ere ۱۱  

 کدو کر
 قص

 نالوا ظوفحم شلتروا و
 و لح دنجو لحرطو نوم

 و یورهندنراففوم همرکم هکم
 اج رب نح

 8 بو کم نخ ن هر

 سن الصاب ق ایا. طوع
 یاس تان و
 ۱ هسمو ول ڼولعول هنیظو تموم

 ۱ اقا
 اود بودن رهبق هفیظو تقوم
 ۱ و كرروزوس نكّمادعو نعوم

 0 ۱ تفو كند مرفأ و نییه عو



 ےس ۳
Eza TT 

  eو  BEGEدرولی د نعبلوشو نالو شم ایو

 | لبا هرص یرلف ین نبات | | تب ندرنووم تاوصایقیسوم
 مه الکربایو هلکرب نفدلز اي بونلا رداع ندیا

 رس رب داول صا | | یناروپظ عیمنهرپ كن هنس یوم
 نار كئسوم هر او كوك كسم دولوایوسنم هب هتان الواو اتم

 ردن اویح ن الامید نویت جو یهو اد

 دوحومنمالک شر بل نا نالو اج هسوسو شویم

 سحنکرلفرف ند لب نانلوب هلب !تماللعو تر اشیارب م موش

 نالوردپ اد اعشاو ۱ نالوافراقسم ۱

 قشاروبسانم فاکشوم مت اق اک شوا | و قلا ازنالنبد هروسا یّسوم

 نالها | | هلام لکن دشارضح مارک« اینا
 || قلاب نافاکشوم ین اکنیوه ددیمساكنرارضح
 نالومشالغ آ هنیدذو اترپم * .گشوم ناور ر ولس هب هنسکال انمغ یوم

 "کشو یسفل اچ غاز الن دلاقشم ز اَمیسوم ٠ یم شوق عودربر وطن اچبص

 نالوایزم هلی ارام مدو شتن یوم | | واولوطرلکیل د ددم بوک ینرودو

 ناوارافرک هم همحوو در دووج تصوم هيس هطساو رلکیلد نانلوارکذ

 لید واف بون رہن لوما | یلابیلخلو لصاح منوزوم تاوصا

 کی یر هلوصو ید لای ا ليوم داضوفر موهوم نوا نوم هداج

 نالوا ردیمسا

 شن دراو شلو اصبا لّصوم لع ندع ل درو زو تاوص ا یوم

 نالو دن یراز هحوبو هراف ناص شوم ۱

  1هرازاص او نالواولل یلکوک لص صوم مشال

 ناله شهوت یل یز نیزم رم _
 "و نفر هدنشو دنک نوونصوم مه ۲

 | دانس تعصرب هنسو هنکو نالوا هنلا هل قتل هرکید بوک

۱ 

۵ ۱ 



 ج

SE | _ دو 

 هدوجوون الو ارم و اید اتو ادا یدؤم

 وعم مرم انعمو نالو شل روک
 کن الو یو اداذ نزم
 ںالو یو تیادا یٍذّوُغ

 وب ر و ءان یوم

 نالوتمحم اول ولات تنرکه تبدا ی یوم
 ناوخ كان النفد هجراق نو

 نالهرحوموسس یخدیآ فا! تروم

 نج هغر هضراف لوک هتروح
 عوتف نښو ماقو سونرات زوم

 و طرضیب ےبرھد تارومطنالوب

 نکا نایب

 نسورهشو موب وه یر ات خروس

 نالوارثملوادیقیم اس۱

 روا ننرزووسو دکور ات ی وم

 رلسوخرات سخروم ن نیخووم

 یملز كن وو یجاغ نسیم روم
 دوو لوتهداح ۾ دزوم

 یه ثیوروم

 نالوارثفلو ادراو منسو دک.

 ا | سان و رخ
 مدا نالوا دی |باکترا ۱۰ اک رورو زوم

 نالو شنو احن جونم خیز
 کو نالوا اثلثر ات هدو زار نوزوم

 | مالکو نالواکواسمو كند قرط

 | شعلبوس هلب اددو بولوان ریمش

 یناصولیهندنعون تعببطو نالوا

 ضحبونلوب هرزو الادتیعاو نزو

 لام یل هتسنانلوت یلعاو بوخ

 نالوا

 نانلوارببخ همزج هوم

 ناو مد هم یجهریح قورو

 | شک اهشیدناو فوحتناد هنر یزوم

 ۱ ۱ نالوا

 ۱ الان

 ۱ وکلا هثیکرو قول (باوح نو نازوم

 کز نالورٹلچ یدو

 بودباثادحا نود فو نبي او نالوا

 ۱ نالو ی دیا حمد

 | دوال نالو شروف یل سس وم

 | یوقوساساولصاو ۳
 ۱ ۱ نالوا



۰ ¥8 Ke توفو 
 نالو کحسو

 نالو یخو ری ابا نی ۱

 تا ذا ۱

 | ەنە اصن او ناجا ا وم

 درو م او عجو نالواردحا جم

 نالوا
 رور ں اعم نالوا ١ ں لعن سم سوما

 وهم نالو ننن نوھ
 هب هجوکنم هلو اوغلو لح یج اک |

 هلاحا هنیعم تو یب هن لحوم

 االهلح او هتسدر هنسو دکن وجو

 ۳9 نالو رنک دوج وپ زوج

 ر س اب نالواداد تاو

 | نالوازاباشهر ابعاو تمرح هجوم
 نالوا اوم سدتو لوصاو

 وطن نالوارثلیف دحاو دوم
 ںالوا

 | لاق هسنادحو كنبلاغ قحا |
 نالوا

 رالساصوصخو رلدعوم نیو
 نالوتلافسساو انتو یلاخ نشوم

 بو دکرو |یجب شدو شوم

 نالواردّهروو

 | قلا شلو ترکی تفلواذخا دوم
 نالوا

 الاغ ب کوصشخلواربخا یوم

 و هدرل یوم للهجن ام رم
 ه درادوزیغب تدهلوا هدرلنمب

 موهعم رام اعم یدوم دوم

 نالو/یدرکوابدا بوم

 نالوشقرکوا بادا نوم
 كنب اتو ب لزوم دوم

 مول مبوب لوزن سو نانو روم

 نالو ساوا نېو دو دووم
 راو مارا توک ۶ عیدوم

 نالواورونکهدوحم یش یوم
 نالوا یجومو تعابو بس

 او تف || لو تنوف تن اماو نانالوانکآسو



 را نشالوا بوهوم تهاوم ۱
 شلرسسأعط هنیرزوا رل نما اوم ۱

 رل ورشا |
 قلاف دیمونو سهام هيوم |
 نالواهدنماق عطف كراسوجم "دیو |

 مکحو یر ر نماد زو اع

 رهدی)هاو هتسکنالو انعوسلیف اغ
 ۰و یلانماوررو نالو تب حا مو

 ربة داو ف اب شه و ادیب ات و
 نالوا

 یوم و
 کوص امش الب دال هم
 هرنواومالوا |
 دوم یوم ۱

 قرهلوطنی)مرره لیلی موم |
 هدیشناف بکر هنشاتعم |

 ' نالواذبا تنمو داّتعا کا

 | اب یعیالش اب نو
 : رلء.دوم رلغلوا رلولوا رلتیم

 نوو ی یرزک ی یدب) نا وم 11
 نابرفابماسوزا دوارفا ر و

 / و نالوارهیلشب اهن هنضررو
 ان لا تم

 نالوارد دس

 نالوارت لیا هنض هنسو دنک ووم 5

 نالواولریتتیمالکم سخ نت 34

 تج دنسو قانیم نامب ده

 | شاقىچقر هو ار بوت ام تم
۱ 

 ۱ ی ماکو ما "ما
 قالوا

 | ٠ نالوا تل فبعض خو

 | دونواواقعاوتنما هنسودنک قووم

 نالوا

 تیادا وک چوم

 ۳ قطنملعو هند نالو ببسو

 | كنەنسبولواندنتاحالطصا

 | میضتنالواردیات ابن یت دوجوم
 ۱ رونلویالطا

 ۱ نالویمتق ون ان دسر, تفما ا



 كما رجا هلا مام

 نالوانوسوا اوم |
 هدعاسم هاکنوهوا نیو ار تمام |

 نالواربعم رلتامیم رلفوم ناوم
 رلقو

 كم ورا نوحشنمعم فور ناوم
 رلعضوم رلعفوم "مقاوم

 كمي امر او كج موم

 « نیل
 مدنا كتابو راو رم

 قلوا
 رکولب رلهورک رلکوم نیو
 كمیاتمو ادمو مارف هما کام

 قادفمب ندنلوصحم كنار "کارم
TEی  

 اله اتموادنو مادقا هثسا لوک اوم

 ماد هلحموارحاع هرنروموذنک لکاوم

 لالوا»دبا هلاحاو شر اپس هریف

 كنا ماطر لب هلم یب لک
 (یرانښامودادامع | هیر یرب لکم

 بمب شر ایس
 لع | ولتسودو نخ “کوم

 | یدل ايد هدم 1
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 هنبروما هراد كنید م شعب الوم

 رک نالو ادهعتم
 کلمو نوطو را نوط رد اليم داوم

 سکن الواراکه لیحو ناخ نام
 كاقبا تای بود الآ لاو
 یقه كيا جازتهماو تا كام
 راملوم رثالانم راولم رل الوم یوم
 نانلوب سمودرا بفاعم یوم

 هدر یر یر انا هنیرب کرب وَ
 یرب هم رلوولوم ِ

 ,ینبینل انو تانا یرکیدو تاناویح
 مهاسق !نالواتر ابع ندناین دعم
 ه دوحوم ماسحا هل

 ' و لساکیوریصتت هدشیا اتام
 مارو
 كن اتشفاوم بریوا "اوم
 نالوربنایجیببا تضاوم ناوم
 هم اتیضاو تفلابوشل | هام

 رادان هبویموت رام "خم |
 رانا رل هلکسا رل ایم ناو
 ناحاوشنبرل موم نواوس

 راتش راشن انوا

 ناسحاورثخ هدزوا ترک اوم

 كما

 لاج تفاط) لور بات ام



3 ۰ ۳ ۰ 5 ۰ ۳ 

 كيا ترازو نلوارزو ءرزاوم
 مو
 هزناموف مافراع همیار رفزاوم

 نلوسزود

 و نالفاعواسمهنزو نزاو
 اسم هلنمحر اتع ادوح اب ر ادا
 نالوا

 یواسمنزو كن هنشیاو كيا

 هلت راع ادوخ ار داو لک
 تلکیواسم

 هنییببولوایوشر افوشیراف یزاوم
 رشد ویوز مش داب تتهحر الصا
 نالوا

 روزا رلنازپم نیزاوم
 كم ولراسک مخو قلر ار همدآ اا

 رار هنممخ هد هضراعم هَعَساوم ۱

 لاضهیزواعبیرب نکتحو كلک |

 نفع |
 نالوا هدر هنس رلهسوم ععاوم |
 هہسرهد لجاحخو یلتفو ناعم |

 ` یرلعو یرلعاجحا
 كنار اب نسل اعورسح سوم

 هلو د رکو یفیصو نودوف یوم
 تاناورح ن رو سا |

 نالواوسكوق روام راح صا ۱

۱ 
۱ 

 قلواوشکوف هرصاوم
 ۱ لوتروکو نمشو اف هنسرب رب اص اوم

 ۱ لو وللڅ راعَوم غضاوم

 نعوفلودکوا بونوطترحم عصاوم

 0 كن !لماعمو

 رلاگنالنوطنطو رلنطوم نطاوم
 رلرب رو یرانفومنکمو
2 

 الوردي تمزالام ام اد هنسا تظاوم
 ۱ ۳ تزالمو مادقا ام اد هش اوم

 | توأعمو كلكن ووا قوا موم

 كت مزدامو كيا

 | ياْيروزوس رادعو رلهدعوم ذعاوم
 وشلزوسو تمریوزوس ةَدَعاو

 نلیوکوایلدنب نا هظعوم اوب
 | تووا لقب صیضتو طعو عام

 كمرو

 ۰ ا

 رلدعو نلنعوم لیعاوم

 ۱ یک ك نا بو دی دیلی "ناوم
 ۹ كس ۱

 3 , 7 حصو

 ` بو دباافو هني دیو دعو ء افاوم



za)نالوا برص كب نالوارمشربالارز  

| 

۱ 9 

 م وص نالواديلۇ هد "هم

 شهاوخ وردآ هيم

 نوم مولوارهینَم

 ایضرفارطا ِ اد

 نالواوگیو

 نالو ئحاص نحو توفو

 نالوادنىلب عد لاع تیم

 9 ین كجاص ليف و
 رلدیوم یلذیوم دیو
 ّادامداو تموادم "هوم

 دا نالوان احو نساج ثاوم

 ا اا

 هصرع

 كرم توم مولوا ناوم
 وسهر هشام اجو مولوا او

 ۱ ۱ نالوا

 كمشدی انام بو دېع هلبرب یرب

 سش ايب رادېع رلف ایم قوم

 ار جاوم

 ہوولع هيه ام شاعم تو
. 

 وطلب رکو لرو ۳ گه + ¥

 س

7 

 ارام
 ما ۳

 IR قلواهزودزوب “هک

iكعا تاداعمو  

 كنب واش ای لا هنسکیب + اعم
 هدخاومو باتع شهشاراز آ داوم

 نالو شملوا

 باتعلب اقم هنجو ص برب "دحام
 كما بید ات كمي تامعف

 ٺع اپ ہن او لدا ام ۱

 تاموئوو تادوحوم نالوا

 كنب ابو دو هلي یرب "هاو
 كجا طهبو دیا رز ین وادع داوم
 كل زبك بودر وا نض ماراوم

 هلحر رللوبهداج رل هدروم دراوم

 رلقیرطح هلو )لصاوو دراو

 دوامو هلاکم لوئبوس روم

 كم اراوو لوفو كجا

eنالواروئسمه شادرونس  

 نالوا بف ك كب نی كب فراوم اوم

 قمش لقب كب فروم

 تاتلوالئان هلو رانا تییراوم

 یر لول م دعنماو لاو او لالما

HEف تمو و  

 هنیبیب هننسیکیاو كمياتازاحم

 قلوس ادروس هصر اوج



 هلهانم لوبولبو نجا جام
 نالووشغ یغاسا ندید اف طه |
 و نالوشلوا لاج شاتر له ۱
 نالوارثغلواهلاذایکب |

 هار نبرط لوب م ۱
 ناف ښشکوج بولت های بم
 العااغ|یکرون وب ندنمولط ||
 شیولاصیفن اما لک
 نالوا |

 هالوشلواتلیو بودتیب میت
 گیارزف هالوا اف ندنرفرع نم

 نالو نش افو !بولربغ سم ۱
 نشل راچ رنک و نالو شرف بام

 نالوا

 نالو شلو ایضه ده لعح مجهسم ۱

 رم

 أ نانلعا أ بط ص او ليغ بونل وا لوقو
 بولو| هدر درج و هرز هر تشفهت :

 | نج هم اوصویج هزاوص ناوبح هم
 .  لزام یربنانفورداوص

 | نالدشمجاق بولییص تیم
 | دور اسکله ضنودنک كانم
 | تالواث اتو مومو نوزح م

 | نالو شلو انارو بولی نیهنش
 نالواول ریه مينه

 . اکا ید امم بوشریکه نیارب یکم
 | . قالوللغوتموروشلفوا
 لوی اچ نانلو!نالاتو تر اغ ومن

 ۱ نالو|رغملوا

 ۱ نالوانکشود

  یمیدنراربخوزوس یهدیا اما یبتم
 نالوا

 | نالوا عینک شخاوینو عنه ین
 | رلهنشنالوا موسوی تاهم
 | دیسدوعتیس اعداتلس تبن انا تم
 | ونلوپنبشید كلکو نککداهلیک نم

 وص نالو اریلوت هد ام
 | دوزرآرلشهاوخ رلهنیما رل هبنم یکم

 | ىلا ارد هلبیصاعم هلن تی |
 كدیاهحودو عید هلبلف 5 صولخ

 نالواردب !تمانا



 0 ید و ۱
 2 ۱ ت

 نالو|رثملوامظخو رک جم ۱

 نالوارکنرم یغاشس شاب لکم ۱

 نالوارطف قربف شفلوسکنسک تیک |
 روم ناو ا یک لک

 نالوا د ڪو

 ا لخلاف

 ۱ یو و یک

 رک |لوهحمو نالو شوا حارخا

 نالو شملود

 تهز دنینو تم ید دنلوب تشک

 .ناالوا فرصنم ہیرخ تش ابو

 نالو ارشیف بولروب سیم
 ناله وبربک شبا عوجد گم

 مر خم یک

 ندّضیحو هبیرو ندرابنعا بکنم

 راتفکملتتشمو دردو نالوا طفاس ۱
 نالوا |

 یسر اقولحاعكمد آ ةو | ٠

 کک کسا

 نالو روک رس یاش اش ما|
e 

 تسر نالنید دیوک رک

 . متسکول هرټرو ماع کنم
EFالا  

 هک ندا داسو هتف
 و

 ,نالوارملو ل اطباووحم نوح"

 میا هانمب یه
 ی مال هدنبسان یی لَم

 ندیاافلاداصو هتف

 ا یک وب اص مس
 نالوا

 ایا هانمع قم
 یکوسهخ هرهمو سیا هانم قلم

 نالواراومهو زود

 ات نلناسحا نلتنم ني
 هجو ٹروص نیرط ٍط لاوس
 هینما وزرآ ۳م

 رادتیورورادایض شخلولریوش نو
 نالوارشور نالوارنملف

 نالونتونموقلغمو طودرم یوم

 هحو

 مومو راکیور نامر رهد نوم
 هتسکنالواردپ انانتماو مولوا
 دوصعم هنشنانلوادصت یونس

 یا
 تاسانعمح هنلوا جارح او لیفت اهم

 بم دنراظفل اه هلا نمو سم

 رم

 ےس



 نالوژرنلو لیک ا تا 1
 و

 نالواول هطتن طفله

 کو نالر [وسار !بولسک عطف

 یدرآو نالوارنغلو یی یک وص

 نالو شكو بويل وا
 لع یب نوا طق كن هشم عقم

 نامزابو

 نالو رشمشود بوت ندید نیم

 نالوا عوسم من عنيه فن

 الواولادنم ول همروس اا ا
 فلت موی ولع مرم وصخ هنآ لمم
 شلو النوي دیدلیوس مدان الف لمم

 نالوا

 تا رکروسد هنو اب ش اب لوش "هلم

 یر هر اتوب م دنرزواكېک ناتلا
 هلو شما هدوسوف

 هر اسهر اد ۳ 2 1 ۱ مد م هر ی

 تار

 شه هنس هناخ نوجیا كنار مهم
 نالواروپفمو بولفمو نالوا |
 3 د رس

 مو هر نالو رسد ب

 لے ..تصصصمصحت سوسیس

 ما

 هسوفتها

 بولکوسشلزوب شلو قن ضوعْنما ۱

 نالو او هطتن وَ

 و لوشمو نالو ملو ار اکسل سیف ||

 |راسدهمنوج كب | ےسر واز "هل

TLS ب 1 4 

| ۱ 

 ۱ ۱ | شف دور ینیب هما دوقنما

 نالوا

 نالو نزم هبا میدو شف شوقلم

 | .تدن | هکر اب ش اب لوش هس

 جازیتس ار هجر اپ كیک لبه سبنحب
 هنلوا

 نالوارصعا لکا نوت

 نالو |رشلزوح

 كردم شنل ون لو
 ومواد اما هل الععو ناتلو لبوخو

 نالوارنملو ات رب اکح مع انوفا

 نالونف نیکو کاپ ی
 شود یشایزوموا نکس
 نالوارتنکب وشو اص لیس
 ںالو بمب اراوا یدماراک | یی

 دع تحامو هاک بویلو سم

 نالوا لوهحمو یہمو ناتلوا

 شماملوادی دعو نیو بید رم
 انا علق شریف ندنکرک غلم نالوا
 ےل کیف ناک ا

 بواب كن هنیکو تحلم ۲۹



 و یُم ند هب نانو یبیبم مطمن

 قلوا غر اف ودی |لوبق ی منم

 ولام ك نبر هک اف راک "هم
 رن یدل وا دانہ یو دایدزا ريخ
 ١ ردن ابعندنسلو نامش

 نالواربعمود کمد ب طضم لمم هم

 نالو یو همن ( 4

 نالو شارب بولر اب قم
 نالو رنقیچ بولر ن دنر کنم

 شل دک نال وارا Eg لَ

 نالو ۱

 نالو شراب بای قلعن |

 نالو اونشروشیش هلا اوه خوعنم |

 رولنجاق بولکرو اند نیو دک زوم

 نالوا
 8 و

 الویزشالکا مناسب 2 ۱

 هوکدوس  شخلوادلجاویفن ین
 شن یکن وی لکدو نالو ښلردنوک |

 نالو رشفاوا بکر هلیس هلک
 لی ین دنلو یمن كد آ یف لحم یمن
 عیطم دبا اطاود انا ناعم

 ج7 سس ا ا هم م م یی موم ہہ تی ا ا س

53 

 اف هم ,

 | لصفنم |

 ۱ قلا حح نالو صوصخح
 | نالوا تج خومدر اقا شعب "هم

۱ 

 | تندرلنوبو تیزموزیهو لضف

 د وند آ

 ا کا ناو مربا عار اه

 تع !منطیرط امنا نفدنلو برش
 | لدا ناو ذاو تو نالوا
 نالوشلدبلف؛ نالو الو لا
 تک و

 نالو شمار مه بول دود "غنم
 دراشسودر اب بولوا ند نم عضو

 نداریضو طاقت نالوارمشو

 نالو مده بذ مو هنیکاب

 ردوو کک ريیس
 نالو شو
 یرادنمی ابو ی درفر دص ام

 ۱ 0 دہر او

 موس ۲ میشن مه مه هم

 | . نالواولتشوولمبر شش
E 

 الرش وسدد ابو یغوبف قم ۱
  eروصق نکا |

 ناصع هصقنم

 : دز تونم
 کار



 هجا عو

eناو اط وبس  

 نالوا رک بولووص ہی نس لعنما ۱

 نالوادودسح ول اف نی

 نالوالان هصع نیک موم "ما ا

 نالوارلاطوص 7 و ۱

 نالوا موب بولو ان دن م هز نم

 ها بود وا هس وهو اوه یوم

 نالوارتشراو ۱

 [ییسنهمدآ ین تم اتتا
 قلا هاصضوا داند رک خاش |

 هنکدالوارریو هتنتنوچ نان

 ددر خد اقوا ننس ار قعر 9 ۱

 نالوا شوا

 نالوارثذجا جا حونعم وم یمن

 نالوا تدای قيم

 نالو شلکوب یک لیت نم |
 < ۶ زا

 لالوښریق قربف تفتما

 وس بولو ان دم قع
 ا 25 71

 بوبا اف ندر بون وا ندی وصو

SS PEA 
E 

 ی ثمره نالسد ورو

-۰7 | 

 ۱ نالوا مر اتروق بول ریو لب نوجا
 لک دا د هش نک

 1 قلا او كيلد

 | قوا هلازاو فنکیس هصخو مغ جرم

 تااطصاو نالوازجایماراو تالوا

 لد هم افژیواز بولو اد هس دنه ع

 | نلواحالطا هي هیعاز نالو |وچآد كوس

 | اهنشنکلاب نانلوبهرزواد رفا درشم
 ا تراللوا

 ۱ نالاکیآ هانی زمان قم

 ۱ قلق انج هل 7

 ۱ SS ا

 |` . نالوا لوممو شلزوب نکک ۱

 | تابیقر هلو نرم جاعا دصعنم

 نالوارثرناتورموت بولواب یی
 نالوارملرافیچ بولریص غض

 ۱ دالماعیآ بول لی

 | نالو رسک شلبق قریف موقت

 ۱ | شلراتروف بولرب اند هتسندر یصعنُم

 نالوا

 ]هلواودتس اف نالو ئ اوسر وضع

 | شنل اد موشلال دوب ولاا آمن

 نالوا ارالغآ هل دشو نالوا



 موم ۱
 نالواردپا يظن فر

 نالوارنلف اب شلوار و هما ۱

 نوش هماظن شوا ظن وطنم

 و نورو مفر هلو اردن شجر اکو ۱

 ۱ نالواافقم |

 تیعولم اظ نص یزد وطن
 مالک الوا موظنمو

 تژدروطکبوواصندهنضیرب عَن
 كف اسو ,

 قداوحتوم یخو ووا یم اعم
 اا دا

 هالواماضالارک من
 بوبا ندٌوبيرغوط لی
 ناللو| رخ الو دع ۱

 یدوحهرنلو قود یکباراو وینم |

 نالو شلاق
 نالو نیداج یرکو ۱ جیم

 نالوارنضلو الرع نالو ال وزعم لمس

 دید ښو تب هلمس هد از تصعتم

 ۱ نالوا

 یج نالوا لمص قر هلو ار نمف

 ی ًایدوخ ای هزيم و وص ےزناغبص

 مه |
1E Bd 

 ناور اچ شلیکا شکوہ
 ن ئر حافدوو کوب طعم
 هوانلوابل اف توهش هنسودنک ظلم

 شفورتسودنب شخلوادقع يعلم

 میز دوطکبابولپزوراقو نالوا

 اشحن سولوصو نالو شل و اوف
 هود هتلی ایس بولوا

 نالو ارنئوط
 تب

 نالواوادحو یف اب یسرفرآ رفعنم

 هنسپوت نالوابولقمو سوکعم ی

 هوم هنبأو نالو شوج

۳ 

 الو فط مج كنم سج دوخ اب
 ی هدنف ابا ْلعُم

 تمیلو یعدیاناسح او مافها مس

 نالوا

 نآالواه درو هلو ران 1

 ۱ نالوقشارو قبال هتشللو نام

 لوط هلبادلرید شم ابل هڳررد نت
 نالو شنلئبا شاپ 1

 یمصو تخ شهلواصو نوم

 نالو شلوارک
 ا 2 نشو

 نالیشاف تافیک بیولکوت یوعنم

 یداوحنیوم یرهممولوا یعنم



 دا هاب تم ید سرس

 ہیلو

 رف قانون اتانضەهلب نط
 رد رکو اض

 اطار | ضیو توانی دکاف

 حتا هدکلف یر ةن ورو

 نوایواشم کروند ری ایطع ةر یر

 همه بوتلو ضت ممضکی
 یخد هجرریهقرهنلوا هيم جی
 درناو صحت مس صوص در

I TENT EIA 

 جواب نور نرل کیاكناوتسا
 NRE هجر ډوب

 مطرد یاری اغنرارحو دم

 كنپره ند یبطق هدضیرا یک هدر

 همد دو جواب اھع ہدنفارطا

 فرز ریبف یکی ابلاغ ق دورو دم

 هبا راح هفطنم هلو
 عو او هدنیب هدراب عطنا
 او ترارح بولوادتم هجرد جواقو

 اگرهزریلق ایک ا نالوا لدنعم دور
 ۱۳۳۵ ری وطنم

 نالو ندور کن وطنم نالوا

5 
 یرل ا F2 طم تاسو

 او هاع یهورکیطنس ام ۱ نویفطنم
e 1نیو کر تسکنالولوخشس هلي نالورنغلو مظنت لروکهم اظن  

۳ 5 

 رک لالفان بنویمحم ن

 ,DS نولرولاص و

 و رعو نالوا دان ند دیو ند دم

 نالواولنس اسب بولو ناخ ند هصع

 نالوالوادبدب انووح (یلک Ce زوم

RRSو  

 نالوالونعم ابو حور

 نالواولتعاطا داقنم عبطم ۷
 هدافرولدو نالوارنلتلبوس وطنم

 یعمن ارلوا یهو

 شلراصوشلشوید شلروید یوطنم
 نالوارنغلو تل

 ترم هنییآ زاظنم

 دادید اف ته لک نم
 berry هاگظو و بل

 نالو ارنملواهخاتو لاهما رسم

 كنهن دادید تایق لكس هرظنما

 نالو جنر اظذو یرطن الوارۈدروك

 لحم
 تالوارثملو ارپطدو ی فوم

 بودوص نوبو ,نلط نلزاظ 3

 لوگو یر ایتخا کن الوارونلکوب

 نوسلوار اجان



 هتج هفشب ابو شو دوریک فرصت ما

 یلع وتو نرصو نالوا لر دباص

 ادحاو یارع !بولوا ندنت اح >لطصا

 هفتم ت اب ارع !بویلو بم هرزوا

 دونوالامتسا هدنس اردب لویق

 نالوا عطعنم ش زیر

 نالواتلادعوف اضالها فص

 انوشلرونبال فاض ها اتم
 نالو رعود ورک ¿ قفص ۱

 نالواددب )مدت بوك ورايا

 نالوا نرو شرابو لص ا
 او بلد ی

 غا نرخآ بولواد داسا ظبط |

 هب هلک ن انلوب حونض<یرجنالوا

 رونڵواقااطا

  E|ایولروت هلا تربصبو ظفبت ہیوم |

 ایم وی هوا

 رم وا
 یحاصتریصیو ظقن نا

 یجهرابد نالوازاب هل هدروایلوا
 و مدراپ نده اتیح زوم |
 نالوارهطمهیدبناحور تواحم |
 تراشاو تل الد هل ارض ضوصْنَم |

TT r 

 نالو فنا نسو مولع وتل وا |

 الواطوبښصمهرزوا طایضت | طبتم
 و نان كن هاب تن

 نالوا اب دوی نیم

 هل اماظن هنیرزو یری رب "دم

 ۲ نالواولمیتسا
 یرلارآو نالوارشلمای ندای صنم

 نالواقاباونجآ

 ونامل او مو هوالع بولت اق | یم

 اب نالوا
 | ہلا اظ هنیرزواکربیرب دونم
 نالوا 9

 لا ازیندرو شا نانو ت لوضْنم

 نالواثمنب شفلوا مط مطنم] بم

 دما سوم یش
 نالواروسوا نفاوم قناطم قبطنم

 او طم دوو خد ون
 دانساهافو بیعر هنسودنک وطنم ۱

 تخانلوا

 نالو شموس شلوب افطنا قم
 دیه ص وہەغ ا عرو ک مالک وطنم

 | نیس كيرغوط لب شک دک
 | و باوص كيناشالّمع كردبا

 كنق الاھتساو فرص هلا تماتتسنا

 ںدیار اعساو د اشسرا هنتر



۱ 

۱ 

 هردو دو | لص اح كن ةن ات ۱

 و عیب ۱

 ود یراوندیا م اض یر دما

 درک رالوادتوارعشو رغ کن ديال

 نالو)رنمب ابو شلتوط

 ننسسانو نالوارتتهکوسلوس

۱۳ 

 نالو شل دفا بولکود تصنم کو بونم
eبنز هنیرزوا یر یرب تنم هو ترک ا اقا و عام  

 نالورنفلوا نالبریالوق لوقو لاتحلاتج |
 کراتین تر زانو نالواولولع رودلعُم لئشم لوم

 | | یکرکوسس هل وَتموص تم

 نالوا |
 نالوا نوا هعش هقش شراب سم 1

 هالواراقآ قرب آی کلیس لسم |
as هرا 

 یر زو نزیمر *

 تكنیلک رد اغفر یوادآ ی

 دونلواریظن دن یس اان

 _ نالوا

 ۱ توخلنا هتشرب هنو دک توت |

 ۱ "ولعاطونالوا نبی بولجآ وشم

 تامتهاسدابو نالوا ار یشمو ماس

 هس لنهو یصښدلروسښر زوو ب

 ۱ ميحلوش بولو ان دت احداطصا ||[ سهسدایوهننلکش همسد را

 | جا قش ن دنس نعافیکیا رکرونید
 | دودحع هل ئوسم 2ا هد انابو

 سفال ك نركتم طع بولوا
 ۱ ا

 ۱ دواو یزاوم هنییب
 تاکلها ءانهازها ینشم ین |

 rg یببط ناخ ین

 ۱ و بمب وصو نالوانم بود حبس

 ۱ ناع راکشآ شتعیچ هنجآ خصم

1 

1 

1 



 تب

 ۱ ۱ ۳ یرمنم

 نالو شمول ولولع مش || شوتومو نالواوییو مان قاسم
 ِِ و نأیع “وسم . 7۱و | ۲

 کک نالو شلکود هبلاق كسم
 بوبوب هرزو ارام ېر ډو سم

 نالواردیک
 رولکود بزن اون ن دعو لم

 نالو ودم هنلس مکحو نالوا

 نالوا ی !ندطولب بو ندزوک * مش

 نالونفلواکیکوصر ناو
 نالوارقروس نب بولکج نیم

 بوُسوبسندلوکنوب اص ی

 نالوولافیط ول اف دودسم هم

 ندسس هلوقمجیو جاص زوم
 نالو )رر وبلاص بولزوج فر هلوا
 نیا هدرکس ړبزو ډب ن ډب كسکویو
 نالوا

 نالو نفداصبولروبلاص لسم
 انافهفروب تانمششوت هلو رسم
 رس كىا دلالاج تسج جسم

 نالوا

 بیولواذ دنمتف هصعو مغ 2

 ی و
 هک دابو صوصح نانوب دو دعم

 سرا هاعش 7

 نالارات بواد کک ۱
 ر

e س 
 کھ

 ٠ هالواشلیاب قرا لسم
 ولع اد ہمہ طو لاسمو لوب سم

 بولو اند نمش عور لشما

 نالو ۱ ع دنمو فرطر

 هار قرط لویو تمالع. زا ین

 یاب نالو رو تابح هحور "منم
 هلم سمو ندیادازآهلوکو لاوتسم
 توا له انداز اعمراردا

 و E ها یوم

 قلقلوا بوسنم كالبوسم هب ا
 لالوشافود شفلوا عم ا

 نالورغواون یک شنلوا یف خون
 1L _نالواولنید هرزوا ماظن دم



۱ 

 | ننن م ]او دعو تل ارنب یو ۱

 ردکب دوحاصلنع

 نالو لخاد شمریک یصربک لخت
 ظنجودوجوم نجا هتسیرب خیس

 بول ام والاخاو باقععاو نالوا

 نالو دک لضو شموس ی احوا

 نالوارنلواش أع یرناو مبر نییدنم

 . نالهنمامیک هتل ناپ سس
 دوو ابسشفوادیمتو 2 د نده

 نالو م افوا بولکود قدم

 نالوارشملوا تلال د کو

 نالو, نیا ہور تنم

 ا هانعع شم ما biii کا لوم

 طسضمو دعم نالواولج اب مرم 2م نالوارثلاغ اص بولو "له

 ِت (عرششنیا نالوا قسم تورم

 ٠ نالو إف شفلطا عزن ورتم نالو ليمو زئ اج
 أ تالتید هاو داطو لوز لو || كشك صف تعسو ةو
 ںالوارامرک هلع | | لمیدنم تایم
 | الیزسرافولاز بویلواق اب لوم أ مرض نکدتش ادالوزوطاخم زيوت

 بیولکجندس ان طالتخا یوم[ || نوسنالورلتیل من انندنس ابحو
 میشد ندی داف یو ل اسد هاج هلسزوبو لا دم

 بی ناتلو|رضدتو من رم مر هو مخول وقروق یجداداننا نم

 ۱ اقامه اخ ند تیرو تلو اراعا | نالوار دی ازاد مخو هک 1

iE aا  TA" 

۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ نالوارتملو یو یجزو عنم رام

 فاو رازن یربنانوقر لَم
 لحم E تیب هنا

 نالوارثفلو لب ۰ 2

 ۱ هحرد میاپ هزیرور ری هلام / هم

 ! ناز نالو انزال ام

 ۱ رونلا ندن |یرلن اوجلوب

 ۱ مدا نالوا دمامزم سالم
 با نالوانافباف دایاق رم

 نالوا

 قانوفو رنا ەم م گرم

۱ 

 | فیس ىح چرقنو ست ههر



 ۳ ۲ بم

 ۱ نالو نلکوسینکی د رخ |نداجو یک !بویلوامیقتسم یم
 و نالوا مطنم بولسک حرم نالوا

 eT مک شل: طوخ

 نالو شلکوب کک نالو لرش دازود ۱

 | ند یونس هلوتمقارزم 3 |ضفلو رند هلکییا هطوفح رک |

 ۱ نالوارثغلپ اصو نبجاس || || یمنبعندسمشلادعالثم هلک |
eal ۱نالو رقیب لرم  

 لعاد سس کوک حوا تنی فارصناولودع ند هنر نوقم

 | جر اخندنس اض كىم بولوا نالواددیا

 r ابوریکزوک ۳ ۳ اهیروعواو نالوارسروغوا نسو

 نالوا النبمور اتورک

 lS ی بولزوب کنج یش اع بوکروا نو

 نالو شنب ار اخ یو نالو شد

 ابا هانعم من توت انو ال فسشض قرآ توخم

 نالورتملبعاشا شخدنحما نض |. نالواروسم شفا هدرپ وَ

 نالوا هوم لیس کرح سکو | | شفادلآ ننعدخو هلیح كن غم
 نالو رشک ولربک یم نالوا

eد نالن وص شلراقبچ عم یب  

 ا تشابمندنکآودک م هنبکرلب لمَ

 نالوارّسملاق کوش شم افوربک نیم كرهبلوسدب بو عفو ناالواردی | ۱

 0 ود ریو دکودک وم نالو رنز د هک باو نالوارمکر ا

 ك س روصو یلوا هزر هزر بول راپ خم

 ا ا عا هم دولا کنمو نویز یو نالوا

 | هجخ هنآ كن هلک اس دا نالوا

 هک افاطا || هالوونلمادلاج شاتر ننرب قم

3 



ETنالوا  

 ۱ اددیب نوبت 3

AES ت 

me o ۳ ناز 

 | دم ناو یل
 .رونلو|قداطا هلکش نالو ایزاوم
 3 "لوا عداصالا هعبراوذ تفضح

 ] گن املع یزاونم یناصکیاداصا
 روسلو | هجا

 نالو شم افوابوبوق نسم
 اص بوتج رک ادونسم ضم

 تالو رشملق

 ۱ نالوا عطقنم بواسک میخ

 | تیلور مس مو یو نصح

 نالوازناز بولکود

 و نالو افیط هریراط خم
 | دوخبیرادتمودح نالوا دو دع
 ۱ نالونیعیملع هزاد

 ۱ فط ورلواردمصزومو | لَمَمم

 ۱ نالواولفتعابو

 | و هالیرنلجیغ اب شازوج ل
 ۱ و کحو نالوارُشلواوصبوبرا

 ۱ اوج بونلو | عف لکم قرر لوا

 ۱ نالوشوب ۲
 | جومو نالونلدع ىم ا نی
 ۱ لعن هحزوعواو ا

 ۱ نالواردپ تکرحو



 اس ز 0۵ ۱
 تالواددیافو ددعو | نالواف كلام هنس هجدد
 د شلپبق نالآوارسکم رجم نالو لج اص نم

 ` نالوا | | نالو نموا شش شخعلد ي
 1اف چال لج ن ناو نکوببیولک هنشاق

 تور ادرمرولصآ هتنوبوب كدا دحمالکو نالو ارج اص زوم
 ودنکینأرادرم ندای رم نت رایلو|ینغمو موظنم قرملوا

 ۳ مدآنالوار اصآ هتوبو كل سکوب وج هلتروق ن دو لبس ی

 نالوا عوضوم شخلوا عضو ی قلو تا یلتروف ها

 نالو قولعو | | . نالووحاصدالوآپرک بر
 یسفچ کا نما د قوا لما داراب ردو ا دن ج كیک ی نص رم

 [هالوانلحا نا نالوا فک مل ۱ و

 نالو نایعونشور بیولجآ/ مدآنوولب یشباو ناب ینا *
 | و فاش بولو اند مش نا اخ ی

 لوغشم هنج ارس او فشکر رپ ندنامز تابلو نالورشلوا عمه

 راکداب نالوا مدار ود کځو مرعلهاینان

 لوایح اید | | میر یا کعو بر لها یم
 تلایسو شم سکزوب شکوط "دم | | یلکعونالوارشغ ازوابیولکج توی

 نالوارثمشلیتاق ندنلاح نانلوابذح نالو رشلرۆکن قی

 نالو هلو | مج یشنلتوط ی نالوا عطقنم بولسک نم
 یتجوص یالوطوص نوم ا | دصقسد اوا ءباصندّیبرط رخ
 || ةن دند اعا تورابو بوط شی کج الو رشفکروس شلکچ هم

 هنس دزو|وم ودرو نمو هعلق رب لس اعا جوھر و نالوارتتوک

 تاک عور لھ“ هنن رش اط هلو نالو لصاو هب هن
 كلاهو نالوا هلان هصع موضم نوفم نالوارثعوص شلوص روم

 نالواروهَممو نالوا ول او ر ديا اوریتجاحا اغاكشدا ؟



 a E ن
 نالو رمل زیک ولزیک سونم نالوارنمنمش بولوط هلی لب سم

 | نالواولعتمو بونم ہی هنشیب یم | || نوط رال بونرباندنعاج دیس
 نالوازفعتم ول هجماردب راقو قس نم مدا

 نالوارولکه عف دیش د بوس | تحودنم حق تعسو دم

 ۳ | یکیرکلوبلادجو یعنکلس نم

 | نالوا نلصبولریک هب هي هنس ص ںالو یھب اڑیتسا

 دم | | پیر ماقتا یت
 نالواردپ ا مز عود ہمف ہی نشر یوم نالو ارال نام هلفات 2

 زو اجت ہرتوا بولراو هنسودنک ام نالوارولوا ہیرال ابولر آن دیر قم

 یاهو تاغ كنهنشونالوا زملوا || نال داس هلبا با يذوب برم

 ۱ دولت ام هلجار اتو ترا شم نالوارشفلو نیت لترسم شم

 ۰ نالوا نالوا ۱ شلون ناصعت نصمم

 نالوارافآ طقنبال بوين د زنم نالواردلسکآ دداصتعمو

 نالو رمل غوا هلاهس او بولا خد المو هتک رم هی

 كبو نالوازمباتبفف تسف هک | ۰ نالورشنو جو شلنوب
 نالورشمراو کک دب بولو | الوان! حکو نیر ن ویب نیش

SSEهدنماکه تبیصمو متام هم  

 کیرالواراتر ؛ینوب بواب ىج اص رمهف یک یریخایو دکر م هم

 نالوا شادل اذ إو شنت اف ایا رم, ناو ارث لصاحر دمیافش هلکما
 نالواردب ال اه باتس تن و ی و

 زواترتوا بولراو هنسهدک یم منم یشزوکبولآ هر ومواد هت تک

 یاو تاع كن هش نالواملوا نالوا

 توا بولو الص او هب هنس یمنم | 4 ایف کس

 || هتشیاههتضیو نالوازازواتع || | ۰ نالورثلنوو شلزوا نکا
ES۱ لاکتلتامولعمو لعو نالوالصاو | دورود هنینزوا مرغ  



aaa ى 

 ناو سابس شب اتسم ۳ 2

 ۱ نه اف هاب بو دیا

 رومكا نالوا هدزوا ءابنا مس | ۱

 ۱ وات ۱

| 
 | نزن وصح شنو ال صاح خ 21 ۱
 ,نوصحلن هنض یداصاح نم | ۱

 دحو زود ته ناتا” |

۱ 

 ناد ورا نیک شب بن |

 .نالو]رنش ءان امی اعم م |

 REE تان |
 شنور هضم اسحاو تم اشم |

 نالوا کنشمو نا

 یهاک محو سلخ كسان ید Oê ها[

 ی دما
 نالوا ۱

 ناالووجیر ابوف یجحدیا ازت تا

 بو ےل تھک ف دلاعر می ہنشرپ نین ۱

 نالوا بوښ ویا

 نالوریلفود شفوا ن ما

 ا نواودک ۽ 5

 8-۳ الواردباباتکاو رآ دان ۱

 | نی تین
 نالواولز د هررو ماظن قی

a 

 ۱ 7 Re حاشنا زیب سا

 ین الماکو تن نم ْ

HEشر...  
1 .. 6 

 طورم

 أ

 نالو رل توط بوشل آ هنر يسم

 بوۈدوسو نالو نىم اب بولج “رم

 نالوا ماشو شافو نالوارثماروا

 نالوا تشمو تکو قنخال اطو "

 هماوق بولو ندمص س ان تلاو

 هالوارنک
RBنالل ونانودعب نی  

EEنالورولبو روب اط كونا س  

 EON کد یک هد تم رم

 نالو در نوف نیو دنپ "میس
 نالو ییا ماقتناو داد د نین

 شلچ اص
 ۷و کو رزقمو تنه ۰ دری 2

 : رلهرروارومود هلرلیاویحولزوسوب 7 تم

 اچ فی نم لع

 زی
 راطتن و اب عوقو فانی سا

 یریمفیضاح نالوا هرزوافرو

 نالوا

 1 نالا هدزوا ماظتناو ماظن تم
 ۱ نه اف نوهغه ونک طی



 هت صرع, صو 5

 كعب تعرس
 نو ومراد رج اتسو اعم هه

 رنا وج هراوصناوبح راهم لماما

 وارا یربنانوفو

 با راوطاو انان الو| ین یه و

 تامهن اعم انالوا ها ۱

 للیوچوللبو نچ اعام یھ ام
 رللج:رلمولوا يلیوم ىل ه ينم ام |

 رل هیطع یلکرو یل هم خاتم

 لحعدلو لص اح كز از تیم

۱ ۳ ۲ * 

 و قسو نم اجبوشالقب رهام

 ° رە سس

 | تابیطخ نوجمیموفوا هبطخا رم اتم لوس HTS رو اتم
 ۱ بل کوب زد دروطوابوفبج عم اج 5یرکسع ودر | کیا ہدکج توام

 |[ و تالواكىكوب شفاواعفرم ا قلواد ایرکو تسد بوربک نی

 | ذوهقرهلواددمضمشدوخای هلک اضباهانعع هوم
 ۱ نالوا كمبو بودازویلایب هتسرب "هو اتم

 | ويلو هالمثلب بولجت طرا | قوص
 دمج نالو دسر کیک قمری هدنصوصخو يوا هو انه

 ۱ نالفافاغ | | بودیا ترافیو بین یاش بس
 ۱ لیدی ا تنکرخ كن هتسنم بنش سه اف

 ۱ و راک یب دانباق ندرب كلیوص م | امره اشلون وللا جانم مام
 | لغد لصاح تنهنش هقنب | | تح نوجاولوشرافیمغد دهم

 نالوا نالو رن ردنوک تونم افا كج امافو

 ۱ تالواددب ات ان ندبسو نع اسو ۱ هلوّسلوب ۱

 نالوا رف فرو نالو شراي قم

 ۱ نالواوشار و قبال ينم
 | تالون د هدنداوجرب به

 ۱ نالورنلدالغآ نالوا هدمم الخآ یکم

 | :رومهمقد هلو د نم غشو هلک وَ
 ۱ ساوا
 نالو رمل ن ایام وره اظ شویم

 دوپثودادمانوزیس ال ولعم یون ۳ ۳

 نالوا

uw 13 یضدیا هښن م at 

 | .نلتمولعهپقشو روپشمع دآ ی

 .هنض ۵ الوا تعابو بس زا | الود وصحى وج نیولو اور ن تب



 فر چے رو هضراعم نوجا مرکو

 كما تعد

 | رلعنف رل ناف رلتعفنم مقام

 هردوامالساون اعا اتروص نام

 هنسکدالو اف کین بولوا

 تعيب و دب ناار اهظا انووص رم

 قم اقف اک اح
 نالوافلأاخم یافم فاس

 نج هو تعب مقوم راہ بنھ تم

 فا )لت اضفو هاو بام
 ردن 0 كا رصاع "وام

 اصقتسناهد.بساح هلم ار نک ام

 لب اقفدنو
 كمددنف دروس هر کر قام

 ابصمتساویفدت هد هبساغ همام

 كف عار بوشکجو كف

E Pr 
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 او اع هنسانع یا مالکه قش شف ام

 را اع هنسانعم كمالکم قشب اقام
۹ ۳ 

 یر اندم لملم یکیاو كلب وزا
 قلواضا او دهن
 تذیا منم هل هنری "هام

 یرااخافرتف یدافنم نام
 راما نل هكا اا

 توس حس

 رلماعم هلککنیتخو لوک هنیرب هک اسم

 كا
 لقب اعد كتبا مازنو اوغ کام
 رآ نس نالوا مو مذ مو هک نیک

 ا
 نام اشانانلوا كلامو لان لام

 نشو نلوالئانو سانجا

 هاکیاوخ لحنجرنوبواوتبدا مام
 ؛فرو باوخ یههواو فانی ہفص

 هاو لی زجنوجو ویو ام
 یعیاد ل زوس هن لوق كم دشا

 نالوا

 نمل ښوزوس هنعالوف كمدآ همام

 یشهوروب تم ول افوبین ابا "کام
 كيدوبیک
 و اط نورم ئادا هنیدابع نم

 لتر ضحرن ا یقین ن دلم اخنا
 هنحفر بول وا حورت نوجب ام اسم

 نود اخناللوا هبزو انانتمااماد

 دور تکه تیوب نرو و ام

 لوا فو

 یوو نمالما هلن اعف و دارو هو ام

 كه فم هب
 ۰ از اکو هر

 اعراف تغلوا کام
 1 ۰ ۲ ۰ ۰ ا و تے

 ۱ رام رالف رلوراسم زفانم و وک رهو 1



۰ 

 سا[ سس ۱ اتش
 تصخم بودوبلآ ديا عنص عام ا

 منام نالو یو هنم اب یییمرو رو قمرا نو ارز ادنارمت لمصانع
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 دادن یس بازمول اضفودنک رام
 كما هلد څو هنحامم گردیا

 رهو انعهکینباهدافادلمالک اقم

 ه دن اتو بسک لب :اهلیسور ین
 یژایروپژ الو ریس | لر ریو لدی داداعم

 . قلب بولسکند هنښورب داق
 رهجوز جاوزا راشورفم شرامم
 كم اہبوانم لرنلسو ةر اف

 ا تساړو اکا ان هنیر هر هل اعم

 كنم !تباسمو ىم لوب
 ل هلمروا كنس هبجرش اب رلقرمم قدم
 قلوافاذو بولرب آن دن ۍږ قد



 نالو یجاصزرغم ولزغم رم
 كيا كج کا تام لرم

 N دصح رغم

 بس مر 2 بوت امد ىح ز وم هرم
 الو ص وصح هم اتاب تیم لسم

 لڪ
 نو نیر اوساط لسع

 باق نانلو لاعتسا

 . نالوشهلو لسع شم اقیب لوس اوس

 لو بوبلورملاع نشوم

 دل شل ی

 رکوخلراپ كن اوفع هوم رج مع

AA 
 ںالوا سہی ن د تطفو دشد لقعَم

 یلاقب وحق رەلو 99 دا
 ونالوا رثهلوارتنسو ومع ندو ط

 | تع تنو لان یراهاک وزر -
 ها اروم نالو شنل وارسو
 : هضاذ الا

 نکیم رناعمو نکتشآ نکس

 ی اضوفولمهمروسو دیک ق الف
 ا a ا

 || دقق ولغم کو گره بم
 | یسەلج ران الوالداهندنساتمهو

 نالوا لسمو وکی بدلو شب هلغ

 | ناتڵوا داب N ا

 | واست دانم
 ۱ شیاونرافو کشم
 ۱ 8 ۱ | قیتیبفوفولم همروسو دیک قلعم

 ۱ و نابعو نالوارنغاّم ول اف قم

 | نالاولاقوولبترو بویلوا هراکشآ
 ۱ | هتشمو کش موس نم هلي وظافلاو 1

 ِ نالوا

 یطول هداپمدلف لس

 ۱ ۱ | نالوا ء دلا ادوق كر يولعم

 ۱ قلملو بولعم ون

 ]واسم الو نق اق ولام ولم

 ۱ | ینازدنایوصنالیرشماصوس لوا

 | هنیوبویروخ اب هنلاو نالواعدنضیمرعا
 | نالو شرو هلالرومت



 بولک باغ ه دزوس هنیر ٌطّخم ||

 یا الورش ادلآ دلاس نوفا

 یامداشسورورسو انعو هافر سم ۱

 ندارم دھر كسر E8 وا

 قد موم صارصتخاو بان ۱

 نالور اب ابیجدپ الاستغا لیتفم

 یی عاشو مذ بوبز ائر “وعم

 هز الام هلچل اپزشود :

E f 
 داس یسک نکو س اف نالوا

 یرام م اسجل بلا

 5+ وتلسمنو ضیا هانعک برم

 نالوولعتمو بوینم رغم نرم

 یسدج ا,قنلنادف نیرغم
 || موهفمو نالوا لغو مبیوص رغم

 نالواروتسمو دیس انعمو

 نالو شدد اطربوص فرغم

 دال امزالو للم تی دو ںید رغم
 تا

 هرم

aac se ms raa maren 
 سس سس تسسسس سس

 نالوا

 ر دا ضم
 رو نالوا هدوتیوا نضع

 داروع |هب هسب لطایو ه دو ورم

 لنچارظخورکو نالو ایا هلی
 مور اوق یر نالوا

 9 ون ووشن شلوار غ شوراش
 نالوارنلکید هیوید
 نالو/رثم اب هنلاوص قورعم

 2 ولجاو امد ین كتاوت رم ۱

 هد! کو بل یا كن هند
Ere to E E ۱ 

 ۱ كب ښو جو لمعو لاانالوا
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 ۳ مت تم ۳ رقم مراغه
 | ترشا رلتسشتآ راغم ناعم ولم ائماو تیدو نيد

 | ٠ رايج اخمو یراساا | |لولمنسکیکارتزفم نام
 راتمنغ رلففم ماعا هنطالمدافش ام هناوض" ام

 نالوا شارو بوم هم هام لا

 رلدناخ رللرنم یلنفم ی اخم] || رلناتسادورل اه اد هزل غ یزراغم

 نزفبشو باب هتکلمنمشد ذو ام | | رصوصخلسغ رل فم طاقت
 یک الواولام هک با لووکب و دزاط یر یر ةَ
 ءب نراخو نونبضو لوباج هرو اعم برتوطنکی فا هتسکر ی

 al ا ىلا

 | ی نود هييم یا ءانعم اَ اُم

 راغهک رلواغ راهراخم “ر اعم هرفح روفحج ا

 | یر دی اتیرااعم نیا ضفح ور ونج لوک ةکاغم يا یا بام تیم و هام
 ۱ و نفاومنونلو انوننو او نالوا یمتافو اوج |ذلوابلاغ اعم

 ۱ ناینونیاطم لاو برو کدام هجا
 | بوشاعواطمو تلتام رم

 | تنبو قلا ناتو كاتا كمر دنښااطحخ نمک ی
 ۱ قلوا ]|| دم تموصحتو توادع هظل اعم
 كات الكف الحا "هک اعم | | توست ازجییابقوف رلقدانم "قام

 وا مپ تم ولام لادنمو دیلکو

 یو ادو و جوج بووک عم هنسابصورت دوسش ماعم
 مامهاودج لپ هدنبلط هن “رام كما لا

 ۱  نالویگدیا | منشط صفو مر ام
 | تالواثولم باری طوزوت ربع كجا
 | خاتو ەطبغند نطلب د لوونفُم | اان هنو علاط ك هب هنس ةَتصاَُم ۱

 تا جسم



 رس ا
 دوخابو نوجا كنا دريد نع لوغش |
 0 هالویددلخ افا ۱

 دادما ددم نوع مدراب نوع |
 یقله |حالصو ضیا هانعم وغم |

 ذنب ا ۱

 هداعنداخنانلواقاغ |
 یرب ت لسان ُدْیعم و

 رفد نالطافورعم مولعم دوهم

 ااا

 قاسره اعم ىم

 تب

 هصیس روصف بيع تیحم

 با هانسم م عم

FREرلروصف رلبیع رابیعم  

 ر اا هاتفف تم
 قفلوب هج هلی هلبا هنش کید هم
 نالوارنهدپ تداعی هنشدرب هم

 اف لکو ناکدنز كرد نیش

3 ۷ 

 نالوافوچ وس هبسشنمو لااا

 اواز درت اال طصا هس دنه نيم

XV A | اتش 
 میونسم کش ولحلط تمرد لوش

 هنر ,يالضا عججکرولوًفالعا
 مشوا هم افیرلبواز بولو یو اسم

 تر درکر دوس ملکر نم
 خب افرا کاب ن دنر لس
 سولو یزاوهریهو یوا سمره
 هرلوا هماف یواز

 . نالواوخدیام درایورن اعا نیم

 او می دف ےک لام

 نالورثفلواردتو ددو نالوا

 ییبرد نورم رص و نه ناعم

 نالوا

 هاله شخاببع شفو ارب بو

 نالوا مو بوس غار یی
 تمنا تینا سوجب م

a won vanena mas 1 

 ایکیغابهنسکر تب ام

 و
 كلما

 1 د فهکر نا هناخم رام

 وج نالو افوبهدنبمزین هایم
 روفچو

 یر هم اب نلنادف یل غم شر ام



 ۱ سل ےل
 | مه هانالور دب اف | هسا اعم

 تفرعمو
 هالو|ولعسو بوسن» هراهم یر اعم
 قفرحزلر اعم یان
 نزجاراممو یا مانع * ۳ 4 راهم

 قوج نالوا وحاصرمعلوط هم

 نالوا
e REE نم 

 روم مماضعو فو بورح یم

 هعفو نالوا

 نالوولفراصیش اب ول همای م و

ENEکاو  

 دیس كلم

 امرهو هغابو مایویسرن اځ زوم

 و نالو قوحیسلاهاو مصررهو

 نالوا امیربم
 تكلم رهشو باهنر

 ابر اخو
 و نالورثملوالاعا شم ای لومعم
 بولو اند احدطرص او ع

 و روح ابو عوفرم هل الع كلام ام
 ر نالوا ب دوصنم اپ

 ولزیک نالنید حاکایو یل صم

 مڭ للل داسو طفل ما ۱

 | نر شیلتعودنهذ تروص یرلق دلوا

 وا هاکوزجاع ن دنجسژو فیبر

 | نامس مو الو اینک که یو

 هرزو|ولماتشیمح هد انعم م

 نالوا

 ًظابهدنهدو هنهذ تروص

 د ن درللیل برن اس هلا ظ املاو
 نامر مندی !نالوج هدزو لوا
 سماةزدکدداو مف تانیرشپزفعو

 مسرو فب كرمدلکو ظافلاو
 نامور مى رل دلو ا. نیکو جاع

 انعم لام ىغا
 الو جندنمأنعم هدنسودنک زینت

 الف دا شل ۲ ىکا وعم جوعم

 نالو شنب اد اتعمد هنسښرب وعم

 بول وابد هقسمو یقصا یوُعما
 هقشهو هنودوب نو یم د لر رر
 مالک انعم هنسضنالص آ مرللحم

 . نالوإرىملو|ۇدوغوربمائ ْقّوَکم رسم لاال درت اسو ظل ینعم 6

 نالوٍاوشغلوبیبطن هلیاربنع راتعم

 ۱ | كمالكو ظ ظانل او ندنکادداو مف

 | یورو هشاحور هډ روما
1 

 | دوجومدتمحو نالو از اجورو



 هل نالوتعمر ل ەننن نالوا مرتو

 و | وتر هو نئک
 و جاع مهد لتشو فک

 ت اصوصخ نالوا طونم
 وا نبدنسدو بو هلع لوم

 هاب دالم الم رنج هنفيص ۳

 نام كنحب رک
 وجسر شفواوکم 3

 ن الوا

 نالوادد | املعو هتسخ لوم

 بهر لبو مفترمو یلاع ییعم کم

 نالوا
 .نشهزالواولعو نهم اب 2 ملغم

 یکی ك نروح آناویح, لغم
 نالورملرا بونلب قوچ لَم

 دارو نالوارنلصا ولیصا ْنْلَعم

 نالوشملاقول هپبش بویذو
 دانن اتسع نع دقن امن تأمل

 هرزوآ تداعنالو اکراح هدنس

 و تار نانو ا هجو آ هب هک

 رار عش یس هلوعم دب اصف
 نالو ینبم هببسو تلعرب لحم

 یوا مدا هلیدار ارن اهب و تلع لام
 نالوا

 تراش اورنانالو]ابلد رب هتش غم

 رز مه هسردم بتکم ا

 یییدلب هی هماع یجیدیانالعا نعم
 نالوا
 نالو شمرومس ٍتوونلس» فول
 نالو نلصصآ ولیصا قلم

 |۲۶ مانو یبم همبسو تلعرب واخ
 مواخمعف ن وللي مولف
 كنلعاف زنش ارد دا ا
 یان لغ ن دياب اسو ارمولعم
 نالی]صوصخمهمولعلض ولت
 تئیهو الماو ظفاب

 و رلهنشنالواوللب شال

 , راح شاد

 5 قلقلوآرولعم رول

 لوا متن دن یلاع کو لم

 نالو ید عشر یجدیا ب | كىكوي 7
 ولامولزیکنالنب د جااپ هی ج

 مااحح



 نیت

 یا نیا
 نالوازوصمو ظوفحم ٌموصعم موم

 شفلو تایصو ظفح نده اکو

 نالوا اکو جوسرو نالوا

 نجوجچ هلو
 الو هسرقارواو مهد داضعم

 رولناللوغ روما دوب حاغا هک اب
 نیز ندان دوبی دنبوزابو
 امدا ءانعم دص
 ما | نالواربسع راوشد جک لحم

 RS 5ک تام
 | یه ب طخ
 وبشوخ نالواوفیف لزوک ̀ 4

 نالوا

 يشرووفوف لزوکهپ هن داعم

۰۹ 

 دما | نوم|ینایدوعنای ییوص روصعم

 لاعتساو نالو اه دوهسولط ابو

 و شکاوغوطرف طرب نوط
 مصوب ا فطع فرحف نالو/لئ ام
 بد

 نالوارُلریو شف ده

 همتا | دالواراکیوشو نالو افرصنم

a 
 ۱ یشج
 ۱ نانلوادعولتمرحف كوي لحم
 | ییدنووسهغ اربط ك هن ر طعم

 لنحم
 نالوا ناش یشنواوفع

 E بو هلقع و
 | دوخوم هدنط ابو هدمراخ تراش

. 



1 

 شهوا يرعناو یلرع ندیصنم بس تست وا
 نالوا || | تفرح تعنصو لو شادو لع

 ۱ .قر هلوالوزعم اور | وتو تطاسو هطساوو رزه

 شن الوالوزعم 0 مصصختلالد بولوان ںنتاحااطصا ۱

 نلقلوالورعم “ل : ررولواودلطاهس نالو مولعم |
 4 مانع ١

 رانالوالورحم نیاهزغمأ | لاتف كنجو یادیمكنحب رم

 تسع نانیاچ تاجیک "سم نادیم كنج درم
 یرودرارش روف هاکودرا گس ۱ نالوازوبوا دوتا
 هالوشناوا بز هلبالاب لم هک هاتف اطداج یدذوا نشو ۱

 اوتر نالواولذر اچ نالوا جوک وسم هالاشلب اي | ۱
 رآ هضنالواولزر اچو جوک ثازوسعم و نالوارنشلوامدتو ضرع ضو

 | یراجوتو ا بولوا تبنص ك EE و هدافاو هسښرغفاوا دنن ورع ۱

 نالو فوج ییوضت |

 رشع یوهدنواكن هتش رام | و نالواروپنمو مولعم تورعم هما

 قل هدنوا هیت

 | نسب فد الس هورک و رد قم لوم نف دوئ الطا هرح » اب هلياواوو . ۱

 دمو هو رو و ر ۳ يعول هم كلوب واونالوب ه دنر هلک ېپ شو روهشم ۱

 لکشنالوادودح هلبا ضرورت عمأ | فحزانلوا ظفلنولخ یراق ءاب با
 یس دنه رد ڪڪ ید

 ete ۳ نالو نشھ باطمو تع اب قوشما | |اعافداپج اشکان دن دیاضع ایر

 | نوتاننانلووشع روب هوم || و لاحونالواوذاجو یداع یّرعما

 AE وشما | نالوا هزنمو p0 ا

 یکم ان انار بخیر لکو هک نانو مان شور رع یی از
aنام جهات لإ | ۱۳  _ | 

| 



 و ane تا

 . یالباص نانافادع دودن

 واو نالوا ظملتل ادوتعفمو وامل ا

 ` رولنید هاو

 هالوادوجویرغ نالواقوب مودم

 نالواودیا تبذاو بال ع تاذّعم

 نالوارارک. هاو بادم و

 لومو ناهیفرذع نانلواداربا هردم

 EEL كما

 یی دودی اد اریادذع م ءاوخ ردم

 ناف

 نزکلب دو ذع یهوختدنَم

 لو امو ثان ندتس انس طاف ل ام

 نالوا

 جناب هالوحاصدذع زوم
 تسد ناک ب بس هدنکیدنیا زا ۳

 نالوار دعم
2 
 و

 | دوجوم هد هسراف تالکضح "لود

 | دمع لغروضح هد هدوم "هلبل

 لوس انعمو موهفمو يساو كم داکو یرب
 زدن احالطصاوحم و فرص تیغ

 و
 [ کولو وار لص الف بم

 كلتسمدب هدنسلجبترضع "دیرعم
 الو ردبا هدیبچرلیدن بودیا

 داعمو تام تیانج هک دَتعم

 نآ يبا

 ۰ تل ازالوا حورع هطس او نابدرن جرم

 اه شم بولور وم هنښ نفع ضرخما

 : میدم

 _ بن ات الورصوصخم

 وند هما یر
 نالوا هوس رفط همن

 وب یو ج 1 اد كن مهیج نوع

 ينالوا

 ۱ 1۱1 ضرب

 | تمالتایعرتسد نابدز جما |

 | یسارکو من زالواترابع نده

 ۱ یاس ضاغم

 | رولواقالاطارب هلککدما لوق باما

 نهم م م و دور و وحی دو روس سو سوت وا تا دو دو رد و تورا سس ست سو سس ست سس تر ی سس

0 

۰ 

 نل شلوار نیم
 | نالو دلب ىدا فرش نرم | | د نالاقدانجفاگدام يرعم



2 
 a بولو يع ̂ "رحم
 یمنروااب عوب/صوصخحمناوض هر
 نالو ارولرسردهو نجام 2

 نالوادداص ندماطع نس 7
 فت انا هد اع قراخ

 ردلصفا

 نالو سوکر بش یکه رم عزم
 هانلوااداو اض او ارجاریخ اتوا ی
 دیدن وا دنیا لمره

 ملبمز انلوا می او اطعا هی هی رک

 _ ررصم

l4 

 هلا هلع رخ لب کیم
 دعا هدننولح هزیعم تاقوا م

 لباقم هدناوعو دار وج هنلوا

 خل هنانلوارب دات یی جورب
pia tey 3 

 ولوقوفهتشدهلبارکش ابو لاب نوع
 را هتشول ا

 نمالوازافنونبنونب نکاوزفآووبق
 بیر نالروکهتلاح هتلاح
llناابمصوصخم کین نکو  
 نالو غدي ا هيېتودادعا دیم
 او ضاحشفلوا هییتو دادعا "دَعُ

 نالوا ایهمو

 کش یتطاوضع نالوا

 نالو یگدیا یوشو لیدخ لدعم
 ر دوح اب داش
 لونسا طف او هدضرا هرک < راه
 نیطعكاف قر هوا یز اعو قداطم
 سه هکرد اظع مر اهر شخلورضوف

 نوک هلرب تک هدنرزو هم
 قدامه کیا هدنفظ هنس هی هزاد
 هنپوعبوخد هد اقدام ربح هلخلوا
 همر رزودنوکو هجکه هی دو

 رولو یو اسم
 نالوارشفلو ارونو لیدغ ل دم
 تروج دنقح ن کراس "لاک

 ریضتسم گافعو ام شین زا

 هلم اعمو لعف نالوا

 تىما ىب الس لدعم دم

 هر ازانلوا هيمشراهنو لیل لدعم
 نالو حدی ا مادع | مَعَ

PONE 

 و لک .دنلوا چ یس اس از هیضر |
 بم ها
 ؛رغاصاورب اد ند همرهاوج و لح

 هغو نوب بولکود لبا ججو
 لاع اهرزوا هر اسل اکشاو هنلکش ذخا ماعطو انلوا علو لك هک

 هنلکشمرودو صوصخ نڪو مطو

 س س



 نالوارامج هلو فو ماشخا

 دار بودی | تع اف ب
 قرهو اد هنود تعااجو روو

ERنالوارف  

keهالواردبا  

 شاب هجويا هلي الا هب هنن م ا

 نالوا ظوفح سور وق و نالوا

 کو فرلکتاراتخاولوا الاه ۳+
 الو الله رب كی بو داد

 داز ازا ترک لوک فلواق اتع نت

 الات ۱

 هاو فک نبع ننک
 نالو انبابودیادامتع ا نوم

 كع هنشدانلوادایتعاو

 تمبر داقتعارلهدیمع دنامع تايم

 | هدنسارجا میرم تام دخ ضو
 دوما هنس نادا هت اکو تامزاول

 ارمعا نک دغم ۳ هنسکالوا

 ۱ نالوارونلوا

 . ]| و دصفو راز یدباتر بز زر

 نالو ر اص هننود وب كن ی

 نالفیشییا انتعاو ماهه مع یم

 رل هنشناتلوا

 نوچ نیز شاپ |رکع نیم
 سبح هدیبربودنکو دنک توکم

 با بظاوم هرکذو ہی اعد بوتوا

 ۱ نالوا

 ندنالکو نالواولتلع . لیلع مم

 » واو هدننکزوداما)صا بولوا
 نالوا دوجو مرح« ایدوحناب
 نالو ییا افوغو غازن طعم

aaaتم تبسم سس  
 ی جن س تمس ی

۱ 

 | و ماقهاهتسو دنکبولو)مم ی یتا |

 تالواروتوا انتعا
 نالوا نماقد ازاد دکلرهسا ق تخم

 نالوارالفا هلم ادای لوتعم

 نالوتوو سشمانوب 2 لب

 لصف نوجا لشو دی دآ هرم
 كجا تم ذمو

 7 هیچ ا تب



۱ 

/ 

| 

 دیدن واراد اظ یم هنس هقیر نوا رهن لیسو دک بشم |

 ۱ . نالوا ا او یب وتیاق هنشنالوارولنک ۱

 یزاذیعاو نالوارمیراذتعا ننعم ولاممولطوز اموت
 نالو اومم | || ناخزونهبورارضولب م |
 فا هعاو ارد یس اطع زوم هالغوارنمالو» |

 نالوارد,لوف قمالم كر ديا | | نالو یدباریبخ اور یس |

 زالون ایپ نوقصاب كب تلكم نالوارثفلواربه “رام |
 ناسل + هی د بولو ارپ تف كلپ رام تالا اسنر نامو كارا طب |

 هنسکردپاهداف نتجاح هللاح | | هتومدرباتمرکو ذی ولناقیلد

 اطعام ع یشرب هنو دکن مرام رونید
 ناوعیویرضاتماو هالوارونلوا || نالورنکوب شلروب نو
 و نالواردبانابتدلکنمو نداد تسوفک وک

Eدوبیروراو نالوارپسو غام || تو یراّرضح من  

 كرمالك هم PE نالوردب ا خص
 لخاد همسرتان اک شطدباتداع ن انیلواداینعا نوک

 هرابع ن ۳ ئشنالوا

 لر یی افرا فرم ما || دیعمویواهیراذاو ب اتع هم

 نالو رسا آں دنع اج زغم رالکنالوا
 گلد اتعاضجقر هلو ید هرم | نندنعماع نالواولراعا هرم

 نیر قو نالو اریاغم هم الس نند نانلوادم لوبو ولتمق
 ردیمس !كنرفرفر ۱ نالواولیراصقداص هنشاب ب نم
 و دصف هلبلف طبر هنر مر نا یارونیو دادو شلو ادادق " خم

 نالو ی دیا هجو | | بولوازآكبربو قوجنب ہنر لیت
 نالویدیا ااعد اب اشنا یزاْعم كأ ام هتغصر قر هلو أ هل مترو ا

 | بالوایشدماه اسعاو هظ فيغاس الوا دزو ازادتعا نالوا
 س سست



i 

۳۳ La KS a E 
 اج ود كن ەتو 34

 مو تراظتو دی اد هنسو

 كجا

 طیاداتع نالو دیا تدناعم : دا 8

 نالوا

 رارقمر هنرزواررفمس دو كا

 ریخاتهتسمر یس هدعولصا هلبا مخ |
 ۱ كا |

 نالو دیا تو اعمو در اب نواعم

 كم ادادمأو م ډراي “ت تو یه |

 یرلرتیحمه كسان یلدپعم 7 "رها مورارصا هرض كن ادانع نيام | ۱

 دقا |
 | | قلا هتنوبوب كنیرب یرب هت ام |
 | | دوش امواص هتتویوب كرم | ۱

 : ا مراص هنن ودود كرب یرب مت اعم ۱

 | نالاددیادامو دېع هلد ئر اما

 | داوود دی تماما

 || تیز راز را

 تدناداساظ افلا رلانعم ناعم 0  كقكامانن كن كاش
 | نلروصق یلببع لب اعم اعم معرسو راما زالو یج هل ااکآ |

 كخارارعو ماتي جفا ا ردیمس)رصوصخحم

 | هثیخو هکنچ رلتشیحم ناعما | نالوارودباتداعوهنش دوام
 رل هنس نالوار ارم نالوازو د وربک ندباتروعو

 نک هیس وخ هما تداوم و هغدبا تداعی هند ٌددواعم

 | و نم همسو هل شریک نام لو دوریک كي اتدوع ۱

 نالوارارعو مهاوو راکشا وبارارعو ماتم وا و "هوَواعم

 | ام كم کبوف هلبازوك اما | قوطی لک اعم
 | نانو نوب الى نالواریر لانا لوک

 ۱ قلشانف نالواهدنیسرلش ادنرف | || هب هنشرکیدو هنسرب ةو ام
 | و عماج لجرصوصخح رن دابع بعم كمرو قد هلو رص وغو ل دب

 وللم هتلی کوی هبل هم ام

 دند لوج«نلواروبع دک رم هل کا هنسربو قتوط

 ۱ یرسوک لوب بس لک داد صاح |



۱ 

 دفاعم|

 توشلتفح وح لانماو بلک 4 اعم

 ریو اسو ہلاک فر هئش اچ

 نوو ول هنر یر بیک یادوک دم
 قلا

 نولنوطد ازآ
 و تععد دالا وضم وام

 كمر و تمالاس

 قرود بویلابجرضف الا فاع

 | ورن ةا امام ||

 ۱ لحم
 دست |

 یلوعع ل زیر هہابوفع فاس
۱ 
۱ 

 و ناواهدنشع لنبر تف اس

 نالو یجب اوقعو تازا یر |

 روبلویربه دنمعو هدر آ فام

 ربظم هتیومعوتازاحو نالوا
 تالوارشملیف

 هنسهکو|س,نیضع ي كنيرب "فاع

 هومعو تازا یرو تكنک ریز ۱

 نالو ید اهلماعم نی

 قلقراترکورهظم |
 HEN a اما

 | || هال نافنادمع هلا اش

REN A 
 كجا ںاہ دعو قانشا نقاعم

 لقب اسزالمو نامدا "هر اعم
 كلج یوع دو ہصاغ وام

 ها
 كو اودو قد تب هپ هتسخ ی اعم

 ٣ انزال بلد ه هنشد طعم

 و كلشا هغجآر دج اوشا لام

 ادا اوصوصح رو قمر افیج هفجا

 كنباداهظاو

 ۱ هجولزیکب ویلفچ  وادع سماع
 یک اللوف
 و نو بورح رل هعمم غماعم

 ۱ رومام |ظع

 د لنس ناشار هل اعم ثالماعم

 امو طباضو یاشما هاو یراج
 رلاگازالوا هدتموکرز لاماعو

 و كالشباارن ام اداضا ما
 و كروشي هلاداا ناسا

 ناتموکجرز كلم اعو م اجو طرد اص

 ںوعیا هان الو ضرقو اکا نالوا
 هتشزکور اک نالرو



TT ۳۹ ا آ 

 وریا طدلتخاو سا هلب اکت رشا رلنایدز راجل عم جر

 ۱ نالوامده و روک هبنوخ هحربارب اضاعم تعلام تدیاعم و ِ

 ۱ كك شوخ هلی یر اعم | كيا ||
 ۱ ۰. كب وشع هنیرب ىرب هَقَساعم | تفلاخم ییدبا هضر اعم نفرات

 امم هاصاعم 2 ۱

 )شف داندءوصعر هلب یر رضاع اف 2

 نالوا ثاع۱

 ۳ r م روو ع هور لنو ععو رلووم فر اعم

 قفلوب ر نالفامولعم فورم فر اعم

 | رل تعاطا رانیصحم یص اعم یو اص تو عمو اع "رار ام
 رلماک | یرنادیمدنج رلزکمم ةلراعم
 اصعو تاضامم یصاعم كا هلئاضمو لنح "کر اعم

 نالواشعاطا لتبازلخ کو قليوب ةه مراعت

 و تیواعمو تد ضاعم صام نال افا ہج اعاد كناضا ا

 نالویجدیا تره اظم یساضعا

 كنب تبره اظمو تو اعم صام رل ارس رل عم راس

 قلواقرآ | | مليا رلبیلحم نیر اعم
 كن اربولقنو هدافاورکذ ٌصاعما | و رل وع ناتلو ادار اهدمالک

 | القواو كمبو كيا اطع ا ااش oy اف

 ۱ هم ارس هقفن كنسارقا مصخ ت یا
 ۱ كيا مددای تایر شیت كرد نش ایم

 | رل نضول هک رلبطعم تطاعع| | متشزالوادادم هک شیش بونیکو
 | رااغول هککهندو ہفولع ههام قلياو

 ۱ اان و تن شوره هنیر "هم “نط ناه ورکر تعا رنحم شام



 وربکویکیم هر افمو سا دوخ اب

 و كما تعحرو تدوع لود

 دکل موب ترش محو لعا تنحو

 نزککی دا
 كجا توادع كلنمشد مادام ۱

 و)مویواسم هب هنس لد اعم |
 نالواریظن

 ر ۶

 رومنس و کام و ترخآ

 و لتمویواسم هب هس 2

 هننلو فاصاو کو ه دنا

 نالواریسم هکلکحند هداحو

 راس

 قحهنفیصو كنا اعلا نونزیص د اعم

 هدنس انعم مدنعص ههللانرججا

 ند نشا اکر

 كا ہن اهبو ردع اوت ام

 رلرناپم نلدذع رل هرذعم ید اعم

 هلن و هلو بیس احوراع زاعم

 الل داسا ظص ارج لعولو)یظ قرهلفا هدکلرب ربا ام |

 ۰ ورا و ٠ هدور قسر اعم |
 | || نالواترابع ندنیکیک شنل واتر روم هصو هصقن بیع ناعم |

ORES ۱2 +۱ داتمرونلوادالطا هئه  | 

 = راتاو ا هدق دنلوایم ۲ | | نالوارصوصخحتدابع زأدبعم "دب احم ۱

 ۱ ۴ هلک ۱ بولند یو اسم رب ۱

 | تالدهشیدلوایءاسم هنییبملنک | | رشاوب ار كن هک لف بام ۱

 | هلداعم هنسرعومج شبه كرديا یرابدک یک ۱
 | دنازربیخد یار قتروصو رولنید نالواروتلوا همت اعمورازآ تا

 | دواهلصاح لک دکیاعواسعب | | كن جونو مول قلدازآ "یا
 | ام وسوکو نوتلارلندعم : نداعم كاسم بهذم اعم

 لصاحكن هضرارهاوجیس هوم اسجد كمام نباارجا اعم
 و لصا كن هتشرهو یللحم دلو | ۱ ۱ یر نهی

 و شموکونونلاو یلناک يرلعبنم ماد كناویجر اس ابو كمدآرذ اعم

 ويراقب ق ارپط ولات مروجت | یا کیدنب|تمجدو تدوم



 ا روا ردداج ويب رلهلظم لاظحأ
 تو داد ندلاط كمولظم نیم ار افت ا

 نالوا د

 | تلخ رظرکهتشکیدتیا ۱ یلهتشکیدیادادورلظت |
 | .  . یضنالماحان كلاظو | نم هبضونظ رل هم خاتم
 ۱ راکلظ ماظ ناکهیظما | 7 رل هتشنالوا |
 ندنجاناویحولف ان رطل انچ فول | نالطادوه شوره اظ رر ظم نعام |

 نالورشفخ یو شرو یفارط | دپتسوره اظ كن هتضو رهن |
i ve |شفلولاطب !هلمجوربیمح مولطم  | 

 | نالورشلواداچو د هلظیسودنک لع |
 ۳ هالواولتهیبطشاوب كو _ اتم هیات نجات
 ۳ اوایل همولظم مت امولظم] | | و كن تیاحم ما کام

 ۱ یتفصو لاح كمولظم رول یه نوار امك رڪ سا
 | نانو زظ دلوا كنا كن هنن 3 هرظم ۱ كمي مفد |

 | ضو كن ناک كاظو لع | زدی هکر جات
 | هتشهالمانعابریههشهیا |[ قلیان لک |
 1 یا ءانعم هلم | (رتفلوا هطاعا هدنجیا ترظ نورطما
 | نالو رمو ههو نظ نونظَم نالوا ۱

 ۱ ییدنلواراهظاكن هه هم | لوارمرمسد هنیدوصتمره ام
 ۰ قرطنانلواد اهطا كنهنشو نالواوح اص تو حاط

 هنس نالوا دونمو هاو باغ ضیا ءانعمب /یضطظم
 | نافلواروېطرغ كنهن یر پظم ماطوا میوا رد اچ هلو لن
 قلنلوار اتفرکدوخ ایم لفات نالوا هد هکاوک لکم

 ۱ a هیراربو هليا ر م یصع نالوا ولنا تالو وکاو ̂ 3

 ۱ رص وصخ وب دهم و هم و نالوارهنک ی روشورشو نایا

 ۱ | ددم مىك هنسانعم هد هسبا هلیوب ۸ كبو نالواراوش دو جوک یانب
 سس



 نالورنم اهل یس اصعو تيد لولطم
 نالوارنلروس هنس هنیرزوا لیطم

 نالواول هنا هبا همس نوتلاو

 رؤس دو یادرچ و اھم اط
 ي |

 ہا عفت لح

 هنش حدنلواوزر ایون وا عم عمطم

 ما هانمع هی
 نالو انک نر نوم
 رو صحهرظفحن ایوحرضح ةر وطعم

 لگیس هلوعمبادرسو يع لار
 بولوا انییلص الو یرازوک سومطم
 یم !نالوارثلواروکند هرم

 بطلب صرح نانلوا حمط عومظم ومطعم
 نانڵواوزراو

 نروزانئمطاو مارآو تحاد طم

 نالوا |

 کوب مروف یوطم اولا
 دات وتعاط 2 ۱

 .نالوا

 رب انعواطبوبوا هب هند عظم ||
 ن

 ٣ | هضاضم 1
 نالوا دوجوم هتلح هدنیویوب یّوطم
 هناکشنلح ه دننیوب دنر دم روم

 ىچكى نالوا دوجوم یر
 نالورنملیق نو روا لر لیوطت لوط
 جاقروب کوب مروف یوطم
 ' نالوزنرود لکو شروف یولطعم

 شلرشودد بولر اص هدنحا هنشو

OID 

 . بسولراص هدنجا هنس ًوطَم

 تدهلواولپمنیوبد

 رسه اطو لاپ ملو ریپ نم
 لالو شم

 را اصول و طمو قرا هرطم

 ال هول وقوم

 ءنسازانلو ادع دنس دو شوخ بیطم

 رج
 الو اددوس هلو پو اوپجیکیدنب نارهیطم
 نالوا هاو قوزوبو دساف جم
 زودرس هلو هراب جاغ آرم

 و شلربق قر هلوايرطمو هزات

 نالو رس اب

 كنب دما یګدی ا تعاطا /عیطما اب

 ۱ ا اطمول اتما هییما

 ت کیس ی ری

Eما هنيو ه دیک نقال هم  



HE RR 
 ۱ ۱ مدا هاتعم طم و نالوارهلواد|صاو مفد خورطع ۱

 ۱ نالواولیسلط مسن نالو/رثفلواانب بولروف

 | و هطننیب | عودط كركر "عطا نالورتهلواداعباو دو دط ذورطم

 ۱ ةوطبو دیا عولطیکوک | نالورطعمووشوخو هزانوز یّرطم

 لزغبولوان دننامداط ص ضو ع | نجوم هيب ماعط 0

 متن یر همش انسو نیصتو نوت
 دونلوا | || نالوامساهینیعمو قذر طم
 الیرشجبسکفوفود عالطا علما | لعانلورعط ع زعط نمط

 نالو ارم | كردي كرد هالالحهنب نالو ل 3 ام

 و كجه دبا عورش دنبار م هلو خو حلقو راز آ نوعطم

 ۱ | نحهلوابسانم هتشکو تیشش نالواثمل هر اب هلبس هلوعم هاررمو

 یو تمس تاما بوونوع اط هتسودکو

۱ 

 یحدباونع یی داش فط نالوارنتج
 ۱ نالو ىج اند اب فذسو فوج هواش تم

 ۱ ندد نالورشخلو ان الطا نلطُم نالوا

 ۱ بولو ییومعو نالوا داذآو کر نالو رس اللن شنو نعم

 | 3س ەبفەدابلوارموصخخو ص اخ |نایرکددنودوس یعدیاافطا یفطم

 | شو طشداصاو نالو شم اسود ۵ کبود ازوایدو ی نعو لَم
 ۱ | هیلکلاب دنیلوسمو نایلواولغاب فرشمو هل اوح هنیرزوا هد لطم

 نالوا جراخ || | نالوادنیاراده ید لمداو نالوا
 ا ورع لاحم لمحو ره اتلطمآ نالوارشفلوار اده ید لم

 نوسلواهسیارولوا || | هنتنیرکد ایوذدل اب هنیرزوا کام
۱ 

۱ 

 سس

 شفطابلطو نانلواباط بولطم نالوارنلروس
 نالوا دهن وابلط ابو ن انو الط دَ

 ا بلططزدنویدم كنولفح هلا تایولطما || همضق ی دصعم م)مو هش



 كب ارکفت ایورظب 5 لمم نوا

 رحم |
 نالووناطموزنام بوبوا کید مواطُم ۱

 "ولواهدنس هفبصمولعم غواطلف

 لوهگکرریواهنسانعم لو تلف
 لغ زالوا دنسانعم كنس هعیص

 |لقا-لنامو تف اوم بوو ا وام |

 مزو نس هدعو كن هنس “هل اط
 راذکوب رامروق رلاوطم یوم

 نالپدبا تره اطم ی زوم مان ۱
 لورم اط شفا نه اش ۱

 كن كلكب كزيازبغو كاب یا |
 یولناویجدلنب رل هطم :ایاَما

 كم احارمو هميطل ا

 كنا هراطا قمرحوا دام

 لر صوهنح کوتاه امط

 منا صاب لج دنل وا عیط هس مع

 یه اکتسد هیصابو صدا هاب دیبطما

 ۱ لینمففاب شهلونیبظن نم
 ؛اظو .اطو داصو داص تم

 ومص ورونو اف داط ا هنبرلهرح

 نالو شر وب ملوا ےط خومطم

 دوراد هزخم انیاف هړزو رصوصحم هوو

 هک یمولوصن ام بسر

 نالو نفور وص هتروصرب , غوبطم ورم
 نوحجو نالورنطصاب شفلوا مبطو

 نالوا اضرمولومو نالویمسطو

 ایسا نمرکد ناظم
 با هاب قم
 نالواروعتم ولم ولوط موم

 نالوزرشږوکوا بولکج ننمرکد نوعم

 تارا یو نم

 عمو بیطمو نالوازاتورت ارم

 ۱ نالوا

 یو ها ةا
 نالو وستوخو هز اوز راسم

 یتللوسیعمویرت ا

 ا ںالوا

 لوصا تداع و

 نالوا هرزوادحاو وس 5

۳ 
 نالوا

 هه اش لوي ندتماو قجآ یطم
 کا ¢ نم

 نالو شما و انییز هلباذرط تم

 نم وط رکج قرظما
 س
 ۱ e ی



 هلو کیم وهفمو اعم بولوا

 نالواطورمو طونم نخآ ||

 دو اب یروبو عن همض مومََم

 ۱ كانلواوالعو ناحاو مض هی هنښډرو

 یانعمریویموهفمو انعم لمالك نومضم

 رالکن الوز مضت ییتحو فیطل

 نالوا مو ریس و رهف دهم

 امف نوسان ریتم او

 رخ دارون ماعط یل خط

0 

 E ی
 زوهوارولوافل اورراغم نداطم

۳23 
 یوو مونو نو نل اور اعم هیاصم

 ةىلاطم

 لا لکن هب سجلها مرام
 ۱ ۱ كجا هرواغ لردبا املا

 كم نجبودیا موم هنر داطَم
 رنو اد ابن او تم اطا هتسو دنک عام

 نالوا

 رهن كج هيب یلهطم "عاصم
 كونسو )رانج کک "یکم
 فاوهبولشالوط هنفرطا فام

 لع ناتلوا

 رایوص خزانو الط رلبلطم تام
 رل هم نانو ادابو فو

 كقباباط كنسا ةا
 یرلم واط ككك اعلطم ملام

 دکل ام بطق بولوا
 راد دال اف ضد اود ن دیارورم

 هلن طاق یرکد با مطقیراهن دم
 رانعاین دم كن هروطسم زاد هللا

 سوفنالوا عقاو هدننیب هطقتنانلوا

 تلیکوکریره کوونلواق الطا ی اد"
 هقیفدو هجر د رکی سم ونس | علطم ۱

 ردیوبرمو طوستم هدرز

 ناو کهن یحدی هی اطم علاطم
 قلو اهاک او فاو هب هنس هعلاطم 1 و و
۱ 



 نورضم

 لصفعو نالوروهنمو حوتععو
 دین( د نالورصخحبوبلوا
 بیلواونغادورس ءاوو نالوارثغلوا
 یو طا طرر هیوج
 نالوا بجو مونعمو ناللوا

 نالواینبا |یطنصمو لرکتت و 2

 اطا مومو طضاو لکت نی

 بد راد قانب یی اپ مع

 او یمن هطصمو لک زو زوم

 کا یع راند یار وضم

 نالو دلج هنک یر د نوک ٹیم
 ملاک( هن لجهنوک کیم
 صبا ءامب ین

 نالو سرن ازورارض نصح
 هن اوو نطو تلقح هروا بضم

 یه لک لوگ رولندااوف
 يرلح هسکب ورو صاف ترم

 ضل هنو اضبءهاب رم
 لڪ ج هن وا
 المال م
 ناقص كن هنس ناين يرض صم

 ثارب هنبرب یش ره ن دنس ہبوغرم
 یف نا دباو كما ناصقن

۱ 
 ونالوښسلرو شملوابرض ب تورضم

۷ 

 هد برص ه ن یهود

5 

 ب

 در یرب داسا کا "هه بورصم

 : دید نوا 2

 ر کالو رش وارارکر بنوررضزورضم

 لورو بوبایهتسو ان اي و

 شلفسمیش اب بول انس هراج 392
 نالوا

 عمو ددزام بونقل اج بضم
 هنس هصداروراو كنبلفو نالوا

 للخهنشیاس او تح اد كن دب دون ای ِ

 دالوانیک
 ۱ لنوو لو زا یجوک عصب

 نالوارشغلوا هودلعو مص علعصن

 ۱ نالوارن ریز كب ۷ ۰

 ۱ تافیکا یهو هان عضن لا

 نالوفرا

 یهمرابلن هنسراتودآ ۰ 4

 نىاوبیرعوط یدال ذاا:

 نالو یچدباص

 یاو نمم اصن درب يغوط ښو
 وطدوخای د اًمتعا یغوطو ر نالوا
 . تمنالوایالوژوس اصندهدافا



| 

v^ ۱ رصر 

 | كا مانش د | | تسار نالوارولوا اصاو بوراو

 تام صرع | غیا نالوارراو

 | نات كج هک و دیش نلض و اضچ)دیا تباصا همدآ "بوم
 وب نود هزلکیز دیاتل ال د هني دوا ررک

 ۱ تاق هدابز ابو تاقیکیا تک ام تناصوصحم هحءالواوآ بم

 ۱ نالوارنلوا هد ایز بولوا دوحوم با غولب لاک كن هد ر نام

 ۱ هوالع بولاق هب هنسبرب فاَصم Cort he ةرصرو وید دلو ا

 وخو فرص عو لالورنملوا 9 ةو وصح هنم ومن  تیبصم

 دوم بولو اند اح واط صا نالورنماوا اج لا هلغ صم لئیصم

 شوا وداع عمار 9 تیم فادوهبیویل او كم كقکب و: اضم
 فاضصم رولو [فالطاءیس 5 فوق هجر یر ورق زوب ها

 f SY كلبا مین بویلیوسزوس

 ندیبس |رثملوا یا لس نیاصم
 رل هتشنانلواهوالع ثافاصم تالع مصاخیو فل اع دام

 ۱ شا نالو یدک ںک ی يسم ام ام نالواهدیاولدط
 ممر د ء)نمبرض ه دنسانعم || | هعص اغوول دصو تنل اع و د ارم

 | بنات ماو نالو نکی خد كم ۱

 ۱ نوسلنوف هکحرکب مناک روض یلیرضم رام
 رد ڪڪ د ناالو|دبا ہد اضم ترام

 رانعمرلم وعمر لنو مطم نیما | | مشوا هلیرر بوشکود رام

 رل هس || یا هبط شكلدی تم دو لع
 د غ بستنی ةئباصم |: نلواقاید هسک
 كعب اراجو د ہبسطضا ا اهاهاتفل اعود کہاں از هنر "هزاصم

 | ۵الواولما شخلواطبض طوب ی بس بوکوس هنبرب یر حرص



iis یس 

١ 

 هدامز الورموصخم هزاعو لح

 نالوژوزمهلیهیر بلصو حاح نام
 ضدنا كن هنن دیا حالصا رطس /

 حاصل ص و نالواردبا هلاز خم اوعو
 بسس هنعفد عفو عد هننادحا

 نالوا ۱
 ا بو هاو لا

 E انمواور نوجا

 نالوا ناص م وروما نص

 یورو اب اضا هانعم : زا وضع

 . روما نالوا اعم

 نالوارُلوارادرب ینلصا بولم
 وق یدیااع دو تمالابص صم

 صصخ نافواعدو تااص ص

 نالوالاخد دانو ی چ ایزکا بولوا

 هداج ص وصخ هزاذو لح

 نالو موه بویلو شوج ا ضم
 اان بهر هلو ن رمش تآو
 دونو ءابو ءارو میم کیضم ورخ
 سکس ره هد مالو ءاوو

 2۰| | نایووودرافرخن الوا ادع امندرلفرح

01 ۱ 

 هرس چ +

 رونلوارهبح» مقالد فور کلا

 شیب هبس هطساو تعنص غوص
 نالوا
 اوت

 شا اب هلیس هس اد تعنص تاعوصم

 نالوایگدیادیلقن هل تعنص

 م دشا ذر نالو فو روض زم

 نالوا
 :نالوادلوسمرولکود هبلاق 4 خوم

 ناو نداطم هلاثمو راومهوزودو

 تاصو ظعح نالوا ظوفح نوم
 نانلوا
 الوشناوصهب رکن اسون رم

 یف اطا ۱۷۷



 تا
 رهن هراکساو نایع 7 هم
 کیا ایاد کسر: لوس عرض

 رولوا ماسه ىكىوننمىع ربع

 ب۷ د لوقصم | م“

۱ 
 دنهل مسا هنضو ىنلبم ها .|
 كه ىو دوغا ها |
 نالوادافرکهتلص رمرص ورم
 ناو عرخو فرص نیورضع

 عقدو نالو رثملو لیوو نرصو
 نالونهلو اداعلو

 وا يخ قلتنلوارص یورضَم
 را | هأنعمب فو مطم

 نرمو صح هنهومزای فاطم |

 شو نکود بولو اصمم م تیطصما

 نالوا
 هوپفوه 7 تم

 و هو ۱

 نالو ید [لورمص نیطضم ۱

 نالو شوط ےنسر اج میطتخ | ۱
 رود نوجا غاقو ب جم

 ی

 نالوارولوط
 لو عضو خب عطر ۲ ۱ 7 2 9

 هدنشیهرو اط و یص تلوم
 نال اولي نود

 ۱ تی ضیا ما 4و ۶

 | ولو ادم رک عضم کف

 | مداطبشعر بو نالو دب ۱
 ارور فف نالو گر دس بو دیا
 7 تالووکدیا بت م ایط نوچ ا
 قابوغبیاو نابدز داعصم

 تیزه تاینض» ابهام ذَحَصَم
 نالن وک شمل ورب فص هضم
 لگس)عواو رو اطو فص فصم
 و ا هیت ا و

 نالوارونس میم عبط عضم

 لاعتسا نوان و داج لضم
 غلبو تلآ او هم نانلوا

 ۱ نالوارونڪس
 ۱ ?e e تضر

 نالوار اتو یو ٥ دک ا :
 و سر و هم

 ۵ الواروالاحبا ه]قصم لو نوعصم



 نصا ببم | ضا ]
 لوبی الوو | ۱ واشههیولت شفای ولایوب مص
 نالواروسو غیلب كب عدلصم ضیا انعم موم
 نلاب ییدصیزو رع دص ناللو|رثهلوا مه ٠ م

 كمالکر بده دص یشضانن خر یا بش رم
 نالو ییا تان ینو دص هارب اکہ مصاب ہد اخ همصابو ا

 نالو یهلوات ان او ندد ن قّدَصم هتنکرالوا اروم رم هیر اط

 نالوارثملو الاسراو قوس دودضصم زی هجول حول هغو باک نومم

 الپیوخ دوختن کد | الاطمزاف تیری
 نالواد فک هنیوشاب مک عود لیدر هطقن ي د كیراهورح نص

 شفلمولاخف هلیاروجت نیغ عود | | نالورشلوال ]دیم(يسانیم هلغفلوا |
 نالوا ||. و مدهو نر هنسو دک نوع یصم دوم |

 سوم ولع یهو فدص قودضَم نالو رو شا ادرمقرآ

 دالوا || یتندیابدضوهننیب قادم
 ۱ 569اس نعد ق دص رق قود سامو ىعصو ناهرب لیلد

 | پین اچ هنضرر هنسودنکر وز ریودضم| تدحوهبرکتبآ مالک دانوط

 نالوارنفحا | یکلنمبرضوراکرمداکو یون
 دحرسو هنیدم یش داوم لطم | ||دودیمیودیا تشن كن هنس نم

 یشایرونس | عو دحام ام عنم ي یکیدنی
 الو انعو مادفاورارصا صح | تلض بولواذ داحواطصانیرص
 كتیرهدرعشو یداقوف عضم گرا ىدخامولما چىم

 یررهندمشکب یدل واتساع هاتو وشم نم تردضم
 یاقمرط لربصم نرم | | دیوویفآشابدییا عید غص

 صد لبا فک ړم کرهشکی لضم نالوا
 E اندیش قم دم

 نالوا فر کش او نامو نجآ صم || دور کندنس رارل,یلنماط عضم |



 ج ~~

۳ 22 ۱۳۳2 
 نقوم هرب دنومارجا رلنلصم خ رلغلبم

 | 79 ي] هلجرصم رلفداصم تافراَصَم

 ۱ بین الادمودنجیفرط همتا | ناعما اقرب لبصم نیداصم
 ۱ نامش دیا ص یمشراب | ېو یملاخ كن هننبد ضاصم <

 نالوا ظرنمو لوصم ناصُم ۱ لر نالواداوش دو چىك با

 | لو رلاب رلنصم خاصا | اب راهجرد رادعصم "دیابت
 5 رادمو كمرو تونسر ةى اصم ۱ رم یانییم یلنلبضفو

 ۱ ٠ كلیاهنهادم | [نمیوناننیکانس وومنورک کام

 | دنیا تباصا همآر انبیصم وام || هتشب یزوببوبق اب هنس هزهج

 ریدک | كل بوروج فر
 ۱ .هنیزوالم دار نوع اور کود ام یعاتم ووفق عاصم
 ۱ قميص بولتا | اکروباطو فصرافصم اص

 | قلاده داف رهام لاق كنج شزوغواو
 | ديا تباصاهمدآراسصم اتص |دافاوتسویصن اخ هلب ایوب اکا

 ۱ ررکوراضف یلکج راشیلغوا ام

 | عاج بورق هری "هیاصم| || رکسعهدنم اکره كنج "هو ام

 ۱ ۱ | یصعهنقوطوآ ریصم "دیاصم قهدلع ابروب اط

 0 ٠٠ تملا | | مدآیکی نوجبالمسلنسا اضم
 کا دیم فام یمتنوطزرللا كر
 | راحو كوكو ناتمج ل ای | | نلواهدونزوب هلا هنسکرب هام
 || كب كزازابهنفاناي ٌصیاَضما ناطازاد سو غيل رلععصم خاص

 گوخصو لیدقموه ماحب ج اتم ۱ رامدآ

 هساک لوس صوصحم کچا هراب ,الج یل هلعصم رلاعصم لفاصم

 | 5ك۰د! قو حابص ضیا | رنو رل ورھم رلتلآ كجو |
 ۱ هبس ک لوس نامه



 فر ۳2۳ ح

 هنیرلریذو یوا هرو تاذ نالوا

 ۱ رد وصح
 رولوارخ و صو وغاب لود "هیینم

 هرجا لزالود نجر کرز ها

 ییوبهدنفب دنوط بولو الص اح
 بونلوا مد هج ۾ هکوص زار ابو رباب
 باقبچ

 وا بوم نیم

 رلفجش اثم انوش
 هایسو لامیع» كب هد دب و

 ا نالوادوجوم هک
 17 نالوا
 كعب ابولطموډلم كايد 7 هتيم

 . لا بوروص كنا صم
 و یدهشلواسباصا 2

 دارمو نالوشلروابونلیف من اند
 نالوشم او لص او بونایق

 حابصورافاج رلحابصم امم
 تور هداب عفو

 - كباب اصمم
 اتو مصور لغج راجابصم میام

 | ل هساکلوبرموصخ کما هداب

 لب تبح اعم تاصم

 بولواهدتسدخ هاش دابو هتک

 هاب اوج ضاحرومآم کمر د تاک
 ناو ن ع شد میر کبک باص

 كمك کرو واق داطا هر هلک

 كلو كىكر ولو اهنا هلب مو ا
E 

 لّرسا ذاو طض

 رویال ووو زود رلع دصم ءداصم
 نالواردبا تد اصم تداصم

 فداص كلك ت سار هنر دق قدام
 كما

 قهشلتسود زو فادص وام

 یول هد اجهنسکیا مدام
 و شبا هراکشاوشیا ۳

 . ... كنبااهظاف الو ادب
E u ylفروا هراکشآ  

 لالوا وطشزوک غر رام
 EEE و

 نالوفرصو نح رلفرصم فرا يتو لبا حارمو هزمو تایل

۱ SRE 

۱ 
 | یلامكنربهلملوب هیرج رک ام



۱ 

 و 2 تخم

 نالوا دع امف یل اط ا

Ar ] oF |رم  EEA TTT ` 

 | نالدارکرج داد ورطسم وم | طاروحو هنطلو حزمو بما مم
 لچک یدنسود دیهش كنبرب دم . كيا
 یرازمو نفدم كتاذ نالوا دیپشو تلانالنیدنادععت رم

 || لر ضاح هند تاج كقلخو نالورنزوب بونلوا هطاجا ايک لوم

 1 لح | دنسوالورطم ولفوفلزوک ون
 ۱ ۱ TERES دهم متسیولوفوف نالنید

 کش ءدهانم دوهنس دوشم | الو قررف بوکروا كردیا تش 7 یمن
 ۱ ۱ نالوا نالوانیزمهلبا بوک مآ تم
 مانو مولغم كب هدنیس ان روم هماع تداص ۳1
 ۱ نالوا | | قفصدجیوربخ لرمدآ زاوشما

 ۱ و مد اواکدولیز كب توهم يشم ازوطشودو ال ظنم زود همچو

 ]| و تانالو اوت ولطاضودشبنج تک
 | فدیسنالواذغانیماکحاورما || بوپبروبناوحقایتاص هنگگوتما

 ۳ بت راکرس | |نالووصوصخم هکمرتسوک بورد شرف

 كنکریای كعروب میم نادم
 قرەلوا نایاب هریروج سَم | یناصورملاعنالواوشراف فوم

 ها نکا صا عاش نایلوا
 ۱ ... هتسکنالوا رج انم اوم
 ۱ نهغالامصو جاص تريم | نهلسمو هدننبزسک جاقر ,ةووشم

 | كن بولط,ودرم كايد "سما | توصخ نهصحو و نزنلوسیسأضتعم

 . شدیک شیروب یا !دزنواتداط|وخد هسلجنانلوادنع
 / ری ا تو نایا طلتخ قسراق نیرو نوت

 اشزانیتمو كنکوب یانی چم | نالواودتماعش م وشم زوم
 ابر وواو دن اع و نالوار دیا“

 1 e 9 هردمومآ «دلودروم| نا



 ت

 لالواةایس هکر كم م کشم

 كسم و ا 0 سما

 ںوج نمو لیدو موم نا هاکشم ۱

 مرحرس د نالوا هدراولد _. ۱

 نالو شمشالیب کنم ذولا | |

 نالورطعم ی ای كىم زاعشما

 || نالواولوففلزوکشطووسام کشم ها

 لحن الواول فو یکهلشم ر ۱
۱ 

aیسیغابلکینکدزاب كسم  
 a ap ا ۱

 نالوالر شما

 یساریس هطاماو او مف تا |

 نشزالوا تّمشسم نعاب هنهذ فلوت ۱

 نالوا هشم نیتچ کو |

 هال کی یی ل ت
2 

 ورمل اپ اک لدنسودنک کٹس
 یس مچ لب دنف فک نسم "هوکشم

KEکن وی یسودنکایو نسو دنک  

 نالوانایاس هوا دوخ اي شفلو نوع

 نالواو ههبش بوی مص لوکس ۱

 نالوا وپا تب ندنسودنک یکم
 و نالهطعم ولوقوف لزوک. نیش

 ےس یکم نالو !ءایسکر

 داوارقاو ءدنس مرچ دوج دوس

 مرا هانعگ 7

 یکرکیلنبوج نات ناک
 1h كريو کم

 ءم ن
 RE مس

 رومواراکدن هل شاتو تو د ای هلی

 ۱ ۰ نالوا

 نالو شیت سوک هشنوکس مه

 نالنیددلبریو ولادرزو یسف یتمنم

 دوو مش هنیبیهنیرلیویمریولعم ۰

 س ابرکن الواوا هببزت لب یوم لاب عت یس

۱ 



 سس سس سس سل سوی بس سس سو سس و سس سس سس سم
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 داتوط هردوا لمار وبل امص كښششم نالوا |

 تا9 لود یکی اس
 الف دارن ییاص لمس یی نالوجارکر حانسم گر
 قراهظاو شکن هس یدک تنش

  نالواردبا بلط
 ددو یا نوجا كىلد هیطع س

 قیزرککاراقب هی هتسو نالوا
 حکو هنر یش اتیا نوجاهظف اج
 ںالیاردبا
 تب بل طرق كجم دباتبامکی کشم

 نایا
 ںالواردیالماکو مات نکنم
 | نالو داقص بوک کیسه
 نالوادیا عضاوو تو نکنم

 ال دی ا تنم
 لالو تع ايو ببسو بج وم م مرلَتسم

 اید جهل من ملیت

 هی ا ۱ و نالواردبا خیل و هع
 نالوارولوا ۱

 نالواددبابلط دادماو مهراب "دهم

 شلیپهدادماومدر اب هنسودک ټن زی سا

 ن الولیدب ااع وخسم اب روهه ر طم س

 ناطبالکد لپا عامسا و یه

 نرالوامقسم لرریالک ین
 نالوارتناصوا “نم
 دبل بلد بزک دن سن

 | دوز ان ربو ام دیش

 ۳ نالوکان اس
 انشا قال نور ځو رینف ادن
 نالواددیاراسءتساو لاوس ینتسم

 نالواددب بلطافو نمو تم
 نالواشم اط هیت سم
 نالوا ع هتض هننوروب ( ین

 | نالو|یشدب بللچ تپه :
 دخا حز

 نالو رقبا

 هنیرب تروع هوضوت دود وسم

 نالو یجرسوصدادقمرب
 اوادب ناطنتساو لاوس قطع
 الو رشاد قاطنتمولاوس ین



^ 

 نالوارورو بور و | ین

 تطعم نالو ییا افتتسا نم
 نالواد دیابلط

 رلنشنالواورنودار | وه هلغ نان

 هرزو |یطق هو يوو ارن نعت

 نالوآرثغلوا تخوت قر هللوارذز اب

 نایلوا حاتحالصا ییفتشم

 الواب الط انماو در ای شریغتشم

 نالوارتطاف نالوا نئافور اک د امم

 | لتر کواو نانلوا جفسبولنمالکاو

 او موهم امو نالوا

 یالو ضم TE سس #4

 ٠ نالوایگدبابلطاوف یتتش |

 ر سیف دود ره عین

 دباس هز نویی همش
 یی

  نالواوبلراستساولاوس

 نالوامل ات اب ند هتسل 2 ۱

 لود لاو «نوحازمالکا م سا ۱

 معو نوا هی هد اور بکشد ۱
 لر ادب ضتسم ۱

۳ 

 اا ۳ نالوا
  نالویالوش 1 و

4 

۱ 

 هو و ۱
۴ 

 ۱ 2 رخن هدافا نامند كاج هلک ك اعف

 ار روو اق الطا هنلکشنالوا
 واتم نامر ی لب هلک تایل

 ناصوصح

 و الا مد ۳ کوا میت

 نالوا مار الارنکو لو

 ۱ نام نفت
 | تانهدلرو تم افاور او نکس

 الو ادهرزوارشتساو نالو سو

 نالوا هنشادولشاب قسم

 هزوووا هلاکت
 بالاوراق كنيم دین

 ` نالواردبآ

 رد دو ریش
 | افتسا نالواتسا E ریتم

 الو اوحاص

E ناکتسع 

E يا 

| fA 
 اص سس س ا یی



 برعلصالاو 0 هدنفیمح/برهشم دریادع هرکنورهرطر هنس ٌیطشسم

 مو اخاد هر لا هالوارثدب دیک و هنسنهرو نالوا

 .نالورشلوا نامز نالو نمک كنب طم
 نالو یب لاوس فرت یلعهس دنهو نالوادفزوا هم

 نالواسعاطا ایروز یصاع یصعتشم| | هلیا مص ترد بولواندنتاحالصا

 نالومابلطنکیبو هطعیطفسشه | نکلو هماقومایاوز ندهلوادودحم |
 نار یساطخو بیع كرب بقا | |هصوسکاو نوزو کا ندنرلءاض |
 ۰ . نالوا رونو قداطا لكس نالوا |

 اطر چ مسر یدیا مالاعتسا ی الا تغیر اسو دب کوک لظتسما ۱

 نالوارنسکوب لس ر ۵ کانی بلطرم یر | اکا

 نالواد دب |نادااورومم نیم لتمل هب مو او ترام نام |

 نالوارثلناللوف شخلو ل اهنسا لیتسم لول انس لقط هراس و ۱
A0. ۱ذخاهقموو همان دهعندنرب دهتشم بلط مدراب ن دنسودنک ناعشم  

 راس وک بمکر ری یسودک نالواردبا | || تمچیففحت اسم هکنالوارونلوا ۱

 2 دنانرلقلاخ | ۱
 نالولددیادج یس یس خوا او تسداع ناو ید ی هنر نیت

 نالو یکدم بلط» او مر کد نالک مز لوس ای هلبا هلع زن |

 بر I اتش EE جن لع یعتشما

 نالوا || نالوشوهیوبسبزوس رفتم ۱
 اب و جم هنض نیت || |ییصبافونهذو دادعسا یش |

 ںالو ارد بت نالوا ان بوئرضامم نالوا

 نالوزونلوا بت بولوپ رغ رم | | بلط میر اب نو یف د لظ ید ۱
 شم اط نوب نونب هب هنندرب رغم | نالواردپا . ۲
 نالو ارثلیدل اط ابو لود اف بوکزاو برسم

 دمای نان نش نم ۱ نالوا رعد بلطوصولت اط ۱
۳۳ -_ 



oل  

 ا

 ماهو طفحو هننجر ندنرب یعرهشم

 ٠ - نالواددناامرو نلطسا
 نالو دیا ساطع اب راشم

 نالوا عو ىجا ۲ نکن نفرت

 r RRS قرم
 او وزو یک دوشآو تحار 0

 ات
 مس

 نالو اردیایلطیهر نمره ۱

 نالواهدزواکدوساو تخار يش

 نالفارتلرل اج شلزرآ د دارم

 اطا | | نالو ارین افوذ ید اات ولسن ۱

 ۱ توس وشد کو مس

 ۰ رم مت او

 اتو ورم ی

 ۱ هد نوک او سم ابرو و نالوا

 ۱ ۱ نالواسیازینو

 .لباتع اطاودایتن اول راه وب

 او
 نالوارایتخاو هبسوقو رب نسج

Asهزات تاو روشی سودنک زانم  

 نالو رونلوا

 هال بلطانش تم تنم

 عمو تورص كن هتنهر 6 نرم

 تالاب بللپتفو

 دعرملاخو دیو افناو ذغا

 ۱ + 0 بوم

 نالوژثملوادع باوصووبا
 نام هو

 ون

 تلطاضو نالو ایض یضتشم

 ۱ : نالوارح دیا

 ۱ | لود اط_تنعاخ» درب نایت شش راش
 ا هلچند هرکص هند ډم

 أ اد تسوکینووصروو م 9 خرج اهل



 نالوارونلواتی اجو هظفاحم "رییس
 ریاقوو ریا یخدبا طظفح سم |

 نالی زاو نالویدیا

 |الوووم ام هنظفح كر نوف |

 3 یهورکرکسع
 نالوا نچ وح اص انس اسم

 كمدآ هنسالتب ادوح ای هملیصختو
 لم اممویمیهراوار اردو اما |
 نانلار ابتعارپمحوراوخ سم ۱

 توقنو ماکطسا هدنسو دکر شم ۱
 تاماکتعساو هیلق هفاطاو نالوا |

 بم ادعلالح لمس

 ۱ ضوصخحم ۶ بی اینخاو باا pra کا |
 أ ن الوارثلو ۱

 نالوادبوم قاب ماد ماتم

 ۱  نالوار دیا اع نتساو بالطیمدَتشم

 | رنو نالوزونلافوابولخا قدّم

 | نم لنوو هلن
 رول اکا بونلو | الدتسا لسم

 نالوا

 ۱ نالواہب اسم همسر اد نیم

 نالوای او ماد رکن

 | نالی بط هل غوطو !نیرتنش
 هالویعدب رابنع مان ورزوخ لسم

 نارنج هاو مس
 نالو زخم هحددو عدكم

 ۱ نوناخنالوا هبل ها سم

 ۱ یع دتسمو لومام یجرتسم ی

 نالوا

 اضباهاعم ین
 ۱ نالوا لوبلسو یعلاص یم

 لا ماده دد شیپ ویک رشم
A 



 3 نالو یف ناب دا تب ی

 و ۰

 قدوس هلسس هرس حرر غ ر ا

 نالوارل یزو

 نالو یکی یس یعیباربسا یم
E O 

 نالواراکسآو ن ابعو ونی

 نالو جبار اک اون ايمو اوو
 بويوس همس دک ا

 و بلح هم اسان الوشق اعا ۱

 نالو یحومو نالو ید ا توعد ۱

 نالواعدابو ثعاب

 .. تالدوتماص شیک نم
 یجیدامارجنس او ید امامت

 ن

 اک

 هایت ملوان ات لمس

 ناور ور اک تلو نالو رولوادع ادع
 نالوا جراخرد هدعاق اسم قسم

 نالو رمملوااتسسا

 با ءاعب اتش
 نالواردم ابلط تافاکم تو تیم

 نالو رثملو ات اح اهلنا وق باشم

 نالو یی این دیکی ییلیکی لسم

 کج هنفرطو کی عد اباج تبلخشم

۱ 

 بوضو خیر هدارب به میس
 نالوواحو عماجیکیب عمجو نالوا

 نو البوط نالولماشس

 نالو دی دم لح اجیتیر لسم

 الاسا واب ى نزیک رسم

 بلطریاجف لوح و ناما یکم

 ۱ نالداردبا
 ضجییولواز ںنم قت روع هرم سم

 ناف ندحال امر هیلو یه

 ناللواردیا مع

 | نالواروس نالو ببینم
 ]| راتخمنالوادنسبا دو لوبعم ریتم

 7 نالوا

 ۱ شیک رنا محو هلجوا هنس ود دیک کشم

 ۱ یعردلاص هلب مادفاو ترحو نالوا

 نالوا

 رحمی المال کس روش
 ۱ نالوارنلود
 | نالوا-ناطو بانو یورو فش
 ۱ هالوازایاش ہنیسکم وا ترش

 ناللوادب یعس هرصح ریتم

 یدابو تع اب نالوا مومو نالوا |

 | بس لکه روضح كني زنم :
 ۱ نالو ادب ا



 ےس و ب م ا س ی س هم حس

 ا
 ن دنس هعن تلود تسودو 7 تارکسم عونر ول هداب تم قت

 لوازم نتت اکا كىلپ یون هلیبیس ترسم طودوخاب اکشن | ۱

 الوش ایودیولبخو ناتن ددو لو کرد اولفع |

 ' نالو ]ویلا اب ندیکب تاش | ی انو هاو اواو هر اتش
 نالو زسا وال هلو اتسم رم اسم یو باسما

 ۱ یشیا بوی: تفعیو لع نام و لاپماردق هنبعم توو همت

 نالواراتوط هلی نیکو تاب || نالو شلوار |
 ۱ .نالودوسویخسمونبال هاه اسم راس اول افوریکیسو دن اشا

 لود کش اون ابعو خاو ناش نالو یعبوف ميورا(و هنس

 نکووداکبودب حما یک یکم وکیلی خش بداو مع تداتسما |

 و نالوا |

 لفتسم نالوادارتساله ۱ نیش درک دن دستای یداتشما ۱

 نالوا هنشاب راو باطرباجو میر ای بو دیار احسا |

 اوردیادع عیدین غرست .توردنتبجرو نالوا |
 نالواملارضوعو لدب دما . هالقاولاىل امد ديآاضاقت |
 نالوامرانیچ مره المو نش رات | بلطنزا یهدیاناذنتسا قوام |

 ۲ هالو ببار تسا ئر نالویمدبا ۱

 رب دادم ىج« دزم نیم |. نالوانویدمولجمزوب تیام
 الواو كلر هلت انب بویوسو نالوارافکو مو سویی ۱

 دیبا ابتسمو نایعو هاو زصبنش | دلوى راغ ندوی هنض ل صام

 نالوا | | نالو شلاق ندکوک صاف
 نالو|رنمسلفارا نینتسم اوادب صفو لام لیرف ام |

 ناس ارو و واط مل وصح نت | | نالوارهدبا هزواتسه وقفا د ماتم

 نالو یا OES تم ||

 دا ما ید سم EF اس ا



 ۳ 0 3 تاتش

 هم یادی دوخ اب تر ابع ندی دب ر 3 بوی اوو اعتبص هدروما تک ا ییماج | الوپ همام نما ناو موی ها 23 قوطی بوب دودا هک هما

 ۱ درب عطقن الو توابع دنن نج كنا ۱ ]یوم نصیب نومشو دالدا | | همایککندنسهنیظوو هال |
 3 ید, بولو ا دزشاحواطصا هسدنهو نالو دانرماو كب كرش هاتشل

 1 | ناللطاهلکشنالو ادودح هلبا علض قلقانوا تکرش کراس شل
 ۱ روا فا ح ارق كيا كلودوكو كادب 9 م ۱
 | فوچناومیتهدنسودنک هی | نالواهدیفطهکا رل هیس خال

 ۱ ۰ نالو یخی لاکاو ماعا عین كمشدیا فو هلال هب ی . || اد نالوا لالوضتواییدب عسل | قلو یشادتدالوبهتبر هاش ۲ ۵ ا نال رلج اصنقداص

 ۱ تایم عوطتم فوم تیم یتوبسم نانلوا تعول اوس نا هل اتم سم
 نالوا ا
 رکد ینه یدو كجهیلنپا قوب ناز دیا مشو بس اهاوولخ سم
 || هساعتادزافن ات هدرواتعامجو الو ام سه ها ربع مش ۱ نالو یکیمودنک بوکورلدا لب | کد نالونمزپ شاش | وصل ابد زاتشی

 1 یانماامدتمو نالو اشم ام هنن عینک شو تامل اسم
 ا ۱ نالعارشلو ا مفا او || |یزرلاول اضنالواجومب اسم اب
 باغ سس یوم
 نالوا داور اچ وس هاوفمرضزمو ناب تنم

 ۱ نارات و عطف هناا 2 تی إال رفع بوب اف كب وب نالو ایچ لکه نکرحیش اب
 تامل دری

mes و ی rS 

IC ٤ 
۳۳ 

 اضسبآهانعب بس



 و ننسردناوبح رل هس مات

 هیرخو ها نالوا رار تاتابن |
 نیجریه | ۱
 ما هاصم ی اه ما

 ترخامم هلن ناشیولع هاما
 ۱ كما

 سکتت ابو نکی الوب یلاتمسم تاس

 نالوونکوف ولمس تاس
 نالو لو دیا هحاسم سما

 وشنو تدشم ناص مر کاش

 ماعم هليا تعاسمو تي دام بوبقبا |

 وكاد مدعو لس اکو كنا |

 ۳ كم بصص هم عاش
 راشوکر لقالوف لعمر خاس
 ا یوت جاسم

 بل کار نیو چ لر او اوسم نیما

 رد هر اكد زس حو لادم ¡ هاناتسلا ۱

 زنی تنی |
 كقبا |
 | ك نيا وبظ وادا مو غا ةا تش
 هنر ورامافم رل هټر رلدنسم ناسا

 رام دلگرللرنانلو ادانسا ۱

aS مددای ٤ه FT 

 كا  rRهب هباکبق وک

 كافل ا

 واتا اسم

 رلمالکو لاوف ارالو ادنسم د اسم

 قوا تمه ویو اسم هنیر یر هاو اسس
 یول ع ولامن دنس انضییر کو و اسم

 نمم نیرزو انوا كمن ؟ودو

 كجارازاب هنعلتعاس مو اسم

 نمئسازاب هم و اسم

 رلتحاق یلککدب ناناسم یوم
 ږد اس هی هنشیپرکید یو اسم

 اط راسی رج لغو نالواانہه

 یواسم هنیررو یزاوم ءتفا بولوا

 تراز بنس کب ان انو ارےسر

 ینو هتمالع نالوا

 هرز كتیتن سوار هی حا | هلیلقا

 .دانسردبات الد هنس واسم

 وشاهدنس هلداعم ۱ 2 س بس

 كن هلداعم وا یو اسم راسا =

 یواسیکاضفا جو سه اف تروص
 رولو لص اح هلکی در

 لب نیرشاعمف تملا تاه اسم

 هلتیاامو هح اسم نوش ااصقتسا

 كلام.



5 

۱ 
۱ 
 نلواف بنلعب یاس ۱

 |نالهصوصخم ہںلوضز اسم رتاج |

 بس سس سس سس سس سس سس سس

۳27 
 تانا وكم اه دمام هنا سم

 كیا تتفاوم نص وصحت اعمو
 راششوکویعس رلت اعسم ی اسم

 تالواذونامولالحو اورو ن اج عام
 روح تصعب نذاو هنس

 ۳ نالوشلدفا شفلوا هناا ماش

 هتالوشملتیرامو اج

 لم احمو عضو زن اهفس هر یر هام اسم

 كجا ت “وا

 عطعو یلغازوا نلقایا دج

 اوادم هب هتسخو كما

 یاب

 وبا اتلوا

 كغباعاجملح بقبا ار "هاش
 بول اهظا ن هتنیرب یلرفسم “زاس

 یرله طن الو رمطنم

 بولو ها ہن نخ ابو رایدرخا هوا
 ضرام مزوکو هنسکن الوب قوم هدر

 رضس یتتوبو دم ات لعیرولوا

 الو دی

 ۱ ا

 نالوں ؤدالاوف تیروچزسحاک فا
 9 مهد |

 هننوو نر لیا هد اعم هام

 قنراص

 ی

 هاتفب هنیبیرب ك

 كما

 بودا كر ندوریکی ب هنشپرب ف

 ثكمروس

 یف ایراد طر ندنسهوبم هاا
 فل مرو هنیریغاب ابو یج اما هلبطرش

 بوربا لرز مو رکو هنر دقاسم |
 ار
 رر ید غوطم دآ رلطسم “طخ اسم
 زرین
 هللسیسح تسخ لخب كلاب اسس
 ۱ انا هانم اسم
 كمن ستو ضامن هد هبل اطم وک

 با مامع کا
 رلازنم یلدناخ ردذکسم ناسم

 كسب هتشیر الصا دنیکبسم نیکاَص
 ارفض نایلوا .

 | قجهنلواووهدو تو لاوس لَم
 هسا

 نالوا هدنزوب كمر ضج لاسم |

 قلبضببوكاوپس رل دو نلقي
 یلدجرس رل دںیرد یل لیسم اسم
 یشاد ورا لول فلام



ET ۳3۱ باخان کدیز نالوښزا  

 ریو راوورس رسم اسسا | كبرک رلدالوهدنعابوک رم
 | یرلوقالنوارلایرم نل رسم تراس[ |[... کیک منا
 یف دنوارلامرم احر سم خیام | ینشخهدزم لهدزم گن
 كا لغو تعرس ام ذرو ور چ وج هلو ا تز عاب م | ۱

 | هلان دزد اک ناب هلرسرخ اا ا ېره تراشب _ ۱

 فغا | | * :یصیونکءدزم یاوزع نت
 |... داینب لصا ساسا شام با هانعخ ناسکهوزم |
 كزب' عاج نفقوط بوکک شام تینا هام. نوک هوم[
 لمصاتلا هبلعیسومرموف شات ال a لق یغابغ روک گز 11

 نمط خا ومو تنعل ابوك ب هتسنکرب روم برم کن از

 واق هک دروکم دسیکد هتنیک ی افو ن رک فرناز وکم نم هرم

 ای شا ندیم نالا ماع و اب سم

 ىسمباادنو لفل تىس هلك اسأل | | فوط بوكد دية هنش کا
 اضقو کحیبم رب هما( کح یفو ماشخا رام

 ٍ  .یدنلوا كل تافوکو كل اسم
 هک مس ر طس ر طم ناسم 5 مش كقبابس لکوس اسم اس |

 رلنلا نالو صوصخم كقبا مانشد |
 و بلطنوج ابو نر اج اعا وان نایک هنکو اكن هَ باتش |

 كا ف بلك لوا اوو یم ودوراباو نیک

 تست داعس رل دعسم دعاس كقروا هل لانماو مش ابوهدو اش |

 یولخاو لاوحانالوا رله اکتدابع رلعماح رسم جاسم ||

 نالو| ْفاوم نوسوا دعاس ریو ت ییا هح اسم هو |
 هح اسمو تم امو قفد دع اش قلفازوا دیو لیوا روع اما ۱

 || تمروتصخد لبا تموو تلقی | 2 _ نهشاحنسح هلبرب هح حاسم |



nاطتا تی  
 و افرض ]و یحوفایو ہیلو کدر دن کا راك “فرعا

 همخ
15 

 قم

 نالو شفلو فرض |

 ۱ ر کن داند هیخذ تنی وب" دور

 ]الی نالو فل دی انج ق | قط سومان كاته نقیب ۵
oliندلب هب یوو یعدباروز دوا |  | 

 ۱ لاو تاطلورسح هوس | ۱ رووسا كشوف هو قرع ۱
 | نالواهتخاس بلاق ںالب ورم | هالوارشلیوز کن شفلواهکز ار :

 هلسط او هویج هنرزو|وسودنک نو فقرا نالی داق قاب یجدبال الزا لرم

 قر اجولوص هلبا ناب سو لوج ترا"

 | نعامیاطخور یحیی اقنایا ̂ هرم

 هتشوحهلوا

 مودالف اخاو هدنسارللحم

 ثعابیاطخو ریختن هر
 هننبّوح هوا

 دود هلق یان امم

 .دود نزبان رام

 ۳5 دکب ولو ان دنمض تیروع 7 هبرم |

 | ترە لوا ءا < ىي نالو شفلوت

 نالو راص

 | رقد نوعوصوبص هدنا ل

 الراس از هنییزوا مرو ١ ر

 هلسمم اجایرسو دودو یا زوم

 ی هړوسروبرو ر

 بولسا قیرط نا تداع نرم
 مو

 ناو اوت اضل ئ امج برع

ES ۱ 

 | ربا هبا یب نوج ام بو تنا نم
 هغبطلو الو تنها

 وَ نالوارتاط ضد یه
 ۱ نالواراوکشوح ولتذآ دبذآ

 ۱ | ین زانوا هيم توخ الودوع مس
 نوا

 کزانو بشم خوضو بییرظ رم
 ۱ مدآ نالوا

 فیطئو رنیشوهو دز كب لای

 مدآیالوا

 تعاوهنو نحارسو تلیضف رم

 ۱ همد اف تضیک لالو !بوهوموک

 | قلاغوج قد دایدزا هدانز نیم

 ۱ ۱ ۱ یلفوجو

 رز كب رم

 مدآنالوا

 ریا ها لی



HG 

۲ 3 

ّ 

 3 ےک

۱ 

 | ەچ انماول اوحرصوصخ هظفح

 نوجیاكمروکرب رد

 نالانیددوه و توعال hes 9 وا و
 یرلتل اغلاچ

 . رالف رم و
 لنس هربخد لوب زل هدارع یار

 یر هلنذحم
 لهنش هلو طدازم كل دزم دیار

 یم اصهدودیا دازمو لزب رب دنفبوس اھ
 كمباضرافم بولر آن دنر یرب لیم

 . ران الورشه نیزم لنز 7 شرم
 هام نیازم

 تل [وحهز اب ىذا

 نالورشقز نیزم ولت رم

 شونفمو قشراف بوبلو ص

 الو ازو بل اق كيان دت رم

 ؟لشترآ نالوشلوبدیدرا دارم
 نالو شفلوایزن نیزم نازم

E 

a la nn IN 1 لا AE 4 مت 5 

 عمو نالو میدی و عنم رم
 نالوشفلو یو
 نایاب بنت دم

 ۱ هایم <
 و اددنمق سیلک دره
 نالو شلردنوک ر یکیوکں وبا _
 نالو امر نسم هلا ترج ا نودزم

 نالو شلروس هویج هنتسو رم

 یرب كل هبوک كليدنروپس ر
 نالو ات دو شلزاب نا

 و رها

 ۱ یمردشراق

 ۰ | بلا یاس اف الملل خار :

 كف هنیطلو غال خرم
 نالو ذو ایل لغو ماحدزا جرم

 ربق رازمو ر كجەلج بولکا رزم

 چے ےب با ءانعم ٠

 5 یو ۱

 بدولوا ند نینھ زو نالو راک

 نالوشلکآ ریال

 ودول بود هبا نافعز یوم

 هنسل | هالواولتسرو هالواولزدلاب ب فر 18

 حول امدندامولعم نا ۱

 د ا

 نالوا لشيا هليا همس نونا *

 : مح هنسودنک نالو رشک عورزم

 ۱ الت هلم الوم ول عم یتقیقخ س

 : نالواببس هشادحا هعزانمو ارآ



TT دوره ۳۳ ناسا 

 کرک تم فيتو تبغي تعيبط عبط

 نالو یر دنلش وخ بولک
 هفیطا خال رم تر نط»غال خر نالواوکهفیطل یح هنیطل ار
 :اهانعج رم
 رلیدنعبص یلتمهز ارم
 نالواحشیوی شو شخ م

 نلو اكل هل بوی | ماحدزاو

 كب اجر نودکودنک تام ار
 بورافح هتخوو لع ىلام 5

 هسیادرو هدایز مکره نتییریزانم
 هلماخم نالو اتوابع ندقعاصلام همد لواو رياهب لوا
 "9 و 7
 aE ۲ رام

 لکنالواولوطرازم اسیر لح كرابم ناتلفاترایزو

 هلماع نانلواد نع همچو كل ایر ۱ ۱ یکیدبوریو من هلال تک دم
 رلنالکا اوز رم

 ژنو هری رار ما
 ولوم هبا اباي لوچ رل هنملزم یار

F RA
E 

 ق رل هجر دّوح هلوا هطس او ت

 راقم اصيب
 دی دو نابم تدمو تفو 2 ربۆج اعقاب یل هزه قرم

 كل مانونز كدو اد ترضحو رکود یا ادامزم نیر كم قلرازا هی دلم أعمر لر دما
 نانلونغنرار هل ئانو یرلهدوس
 رل هڼن
 ہیرا لما مهر مارح كم از نم وخ واخب 2

 كأ ثبفض
 هدحدم ام كما هح دار هی ین را

 وشراب
 شا هنیریر كقبا جاودزا نورم ۱

 : ست ٠ لو تعجب وراو هنر یږېو قلوا



BE Eزا « 
 لعن الو ارس ار ورور ندر ۱
 هلورکو ناب هو |

 كقباد انعم ور صا هدرش ذورم |
 قاهاوماددلغواو اه انعمب ورم

 بورکن دابر كن هنس یک نورم ۱
 نامز یعمو نفبحندنن ایرکید |

 یسع بولس اب
 ضدادالواقالبج ربف ادور

 راضراقالج رله راتاو ورم یدورم |

 صبا هام ثابزورم | ۱

 بلا ددسیاط نعم | ۱
 نالوا |
 3 ملسیف خورم رم ۱

Fre:تسارام  

 مسک نالوا ںیصمو

 بوک هی اح وا تا ات قوا نورم

 لوادر ر ودو د لدی وکو قمی ا

 نالواتلورود و ورم

 تاید«نلووشموب هرکلکی نو
 | لیزونو ولی دلو وشموب لنبوتلا

 قلوارفلراعورُم اتوا باوا

 اب ا هام ور

 هبوتروف شلدفروف شرع بوهرمآ

 اک سمخ ضر اچ نزد

 واتس اکعولننو تباود یورم
 نالوا

 ۶ اب كج هنر وسب هراپ رره
۳ 

 نالو/یحشروسریهرم ی ترم

 نالو شملفرافرک
 زر یو هع ابشع ایر ومب موخر
 نالو ردنا ههشو ن اکو نط برم

 نالواول ههو : لرکنسو ر
 یش بولو اند هر ایس هرس رم

 یمسا كکوکنانلوار اعاه دکلف

 نالواررشیحدانع دقهبحاص ذبرم
 درپارثهاوخو هدارا نالوارنسا كرم

 بلاط یدتقم دکاشو نالوا
 ۱ هد افتسا كردب تم دخ هّرشربو

eدرک  

 نالو سارو قبال ه دیرم رم ادب ایر

 ۱ نالوا

 نالوارونپریکروکذوکو شعرو س
 دلرغا ]کر ون لوش كفا اصن رم درم

 انااا بولو اه دنس اح

 رولو لا
 را ضنالو ازوکیزوک نیک ت ازم

 رای دنروپس رل هلبزع لازم
 ود کی نشل وهج ید ادا بارم

 ١ نالو ام ولوم ىر ادقمو ندنسنح
 | دل مو بو دیا هار ل

reme N TS اسب U ASO CS 



 نالو هد دنک توک
 و نالوارنملفړرغمو تباث ر ۳

 ۱ نالواولح+ || کووبهروطووکیو نابهدید برم
 | توم رمولوا/ کما ل ۱

 ۱ نوعاط او ةا امیاهاسم هر
 | لحج ەنلواتماقاو کم امرا 1 رف رار ذقرع
 | بوډا حالصاد هنر شلوب للخ همر هَ 1 ا ب ەلوخ را ره

 ۱ ارس هنس هال تاح ۱ نالوا

 | مایادنبامت كنبريض كيا | یل ئزایژاسو لف ن
 ۱ شاطر,نچر مولحم منت | ثهلواریسر شلزچ شفلوا و زیر
 هننکونود هد اید نرم الون دوخ د 2

 نسکنالواون هلی | ۱ سما ءانعم ڈر

 | بند فهم ظافلا ومر هع و ناوح هنس كج هلنب رم ۳

 نالوارشفلو نایب هلباتراشاوزمر رخ رارخ كشاو ودانمنب قو

 شخلواتخادنا شلتآ شلو مر رم الاخ اد هرو نالو دی ایک کس

 نالو! || || لصاحهلمسمناف هتش حاقرب 52

 ۱ ٌولول رد وضتا نیرو تو یمراپینایو نالوا وا

 لئاصخنالوالوم ام ندنس و دنک قرم بکرولوص هابس نالو !زھتسم

 و تلمدآ كجا هنسح لحج هنلوا ماداو نوکس هرم
 كزبا تیئاضا || | نالولی ایراوو عضوم كن هتض گرم
 نالو رو جاور یجدبا خور ورم بولوار دناحالطصا هسدنهو لع

 جور هنسو دنکش فلوا عوز خور کد هطننب مقاو م دنلخاد هادم

 نالو شنید || || نانلو المو هح ندهظفنروکذم

 | یر هل لوکس دنک خورش | فاسمهنییبهمیفنسم طوطخ عج
 دنسو رنک نایاب ل لوج ةر لجو اع ںونلوا رهف ربرولوا

n a n a < 

E 



 جا هام دا

 نیرب# تالوا

 رجبیالنوارباچ هاکارچ یعرم ار

 رێجەلفرۈقو اپتور

 نالواراتښرکەت هتشص دو ید بوم

 شب یر نوکه غامد نور

 نالوا

 7 روحمالتوا قلواج هاکارچ رم

 ۱ ولاتماو عام نفلو تی ار یعرم

 كلامو بام واط شوف ر

 فاش عھد یل غر خرم شوفنالور
 اک ا د غم

 مالتلا هيلمليربج هندی خم
۰) ۶ 

 هو توف 7 :خزمشوفررونکب وکم وا زوا

 هکشوف نالو اتوقف اب ید انفو یون
 ا ف

 0 خر دداکدبافاوندننآ

 میس یعواطدنم 29

 یوف هود _
 شوفنالتبد لدروا اربا مر

 ]| هتک ۳ ۳
 ا

 رولو! هددډزو تراحو نالوا

 نوازل یجب ہہ ایم

 رز اط رلشوف رلغرم ناعرا
 یس هطروتشوف رم

 هنسشپّوج هنلواوزراو

 نوعا مردنیااغوغ هلیرب یرب زره

 منسکنالوارابهرسورح
 نالواءلانسهو نافروف لدّترم
 هغ بابو غاب نالواولورلنیف رم
 شوف كوكب نفوق ڭم
 | توک قحهنلو ادتساو وزرآ تورم

 نالو شوحو

 و حاصدالوارشاکجبو شلروا لورم
 شچوررغو یزانالوا ماو نت امن

 نار طمزاواو َصباهانعج لورم
 نالو شرور هلو ا هیطع دونر

 و نالو شدد لاف شملوا مفر غور

 ترنالو ]خم هل اپ مخي یرونو ا
 فولوا ل دنناحداطصا هسدنهو

 هنس اوہ ے صد دع تلباسدا

 رر لھنسم

 لاحهافرو تحار یییدیا هز موره

 ن الو یو

 :ls نونیو ايفاح م د :



 تک ۳ |
 نالوا یف اغ دجرس نایزرم ۳ ۱
 م سندرم هدصد/ذ اصول | دیسوراید ضرا موبزرم مونو |

۱ 
۱ 
۱ 

 لوبو لع نالو بسانم | || نالوارنییویس فولع و قذر بج ۱

 سا هانعم دم لوح هیلربمد ك نبك نامل اسس

 الواولباق هب ی داق بو نوسر وف صوم ار هببج یک یربمدیک 93

 .نالو بزم هلی اره اوج عصر شرک شلو الاسرا لسم
 نالو ید نیت هله اوج مر نک همی بی لوییر
 ۱ نالوارتملوا دصر دوم لار دنوکم هنشدزب دوح اب منییکرب

 | .بوددن ان هی وا[ لکدامور بیک رل ەلىم نیر
 ||ولم# هلن ی الفو نالو لس دشپ اب هنسزالردنوککیدو بونکم 4 لسم

 نالوا | | دروس رلبغپ رللسرم نیل
 ۱ هود ازار نيسم
 هيلع ینطصم رخ تپ نالوا

2 

 قلوادوشح كمرو اصر ءار مال او هدا .

 ها هوم باد هربش تداع مع

۱ 

۱ 

 ن ۱
 ولاخنالواررزمادوس هغجوچ ن ار لورم اب شفاو ایست ۾ رم

 یسانادوس "دیر رد بولذ لوشخو عمر نوش

 نالواراتخو هدیدنسب یوم رض | تامقیداروسو نالوارثفلوا

 ® یلنالوامتسخ رلضیرم یم 3 میر
aوار نت و  

 لر ۰ ۱ ye o ۹ ھے ۱ ٩

 E eS نالو موا هیت بولس ر

 :دنس انی هشیوکد زر رد هعطف || نالوااصاو ممولطم,تمم “درس

 یلاغندل امص هرزوا نک ب ولوا لوي يغوط

 یلرولوا ینا واب عوطیدبا دانیرا دره |

 ۱ هالفاوجتیوطر هدنسودنک بیوطرم| تیک تط هد ذمو یدرماو | ۱



 ورد اجور بوني یدداهب

 رلتبکی رارداهب رادرم ف ۳
 نربک كلرداهد للدرم یاد
 متن نشان الوایکود دابو وم هاو یار
 قوطی عف ءونریو نالو نبال

 رد رداع تلاهنضیجیدافوب

 تیک لغو انیکرمفوادرم حرم
 رلمدپادانعو درم رلددام
 نالوارئلوا 5 ادرکرسو ناربح دم

 نالو یب مدآ ش اندر
 نالو ی امبب هر انجو تیم یو ره

 تب دیس س جز

 نانلواقوسرار نانلواضب دز درم سس

 رلالواافوم زلهدرم نادر
 ناسا رم مدآ نانضا زهر

 یکی
 نالو عر وددکو مد مناضارذاذ ۹۳۳3

RE. 

 E ۴ رپ رخ

 نالوا او
 تام هحوج رخ دا الو لمر

 یک نیل ناضا یم

 الو التاق ولن اق اد نرو

TO 
 حس سر ج

 | ض
 و مالسل ادعو نادوروق ناف ید

 ردم اكنابن نالنید ملا تم

 e م 9

 تښاسا كلمدآ ی دوم

 هالوارثفلوا عفد بوضلوالوم ذو درم

 قلنا دودرم دوم

 ا و موم هلتیاغو نایلوا دوجوم
 e نالوارد کم
 نزنوشیررفهکره امم كس هک

 دولب اب
 ۳۳ مو

 نالویحافیب هدانحو تیم وش هدرم

 تک كلدداب تادرم یر ۱
 نالو رنملفی اوسرو لب در لودر

 دیرس روسو ضرا نیمد رب نرم
 یسکرلک هجرس و روئس نرم

۰ 72 

 دمہروسو ضیا نمر رب مواړرم

 ۳ حد نا

E 

 دین

 ا نوکر



 ادادنهدنسانمم کروبب دک شوخ اخر | | طلخ هوذمتارببه بولو دوجوم
 لاما یسمفاسمقانوقر ما | دد هدنسانفنانیرف برطضمو

 ید یسارا ۱ هجا 5 که نیزه م ولحم نا نام
 1" ِ ی

 1 lle 2 ا ام ۱ تقتفشو تهر , ناو ےس نالو ان دن اجرم اکا
 اره بوحآ هنیدرد كقولغ "هر e بول وا جز بم

 مچ BER نالورشفلوا
 نوتاباتجا Ê غاوي زرسحلو واع | بوتلو | ججز حرم

 ۱ بولو لصاو ی دعا شم نالوارغغلوار ایتخاو بانا
 ۱ نالو تب بافو هیفاعسه هبا عاصمررخا هٍیرحش رم

 ۱ و . نالواولنصخر ولنذا صخر عام نال اق كن هلغم اوا
 ی ۳ ایم  قحهنلو تعجارمو تعجر مجرم

 شفلوا طاتساو ها قرحدلوص ما یس اكن هلغ م ولعم نرم
 هلن 1 هلربراظتناو جزو زانو اجر ورم

 جنود داهب تبکیوناضا مدآ در نالو الومام

 ح م ییٹاط مما الواولههبش بونلب هرزو |ربقب مجرم

۱ 
۱ 

 تمانتساهباتفادصم مدام الوا || | نالوارتضلوا کو يظن بر
 ۱ منسک نالواوح | اص | || و با !بولریکرسحاو الاعا خوجرم

 ۱ نالواووسم شج ات افو نم ۳ ا ۱ نالو |رشغلو ادانخا

 | تاودرخ كنننافوا نرم شلروجوربکشلودنو دریک جوج ورم
 لتبارصاو ما اواو داع هدرش 3 09 7

 رائالو یر ادانعیو رم ردو ءا | لاهل ش الع شهداش اط مموج
 نالوارهاط ات نالوالابات و و لو اعطو فدو نالو شهلا

 | كن دامن هدتیوبواهلو اط دنامزادرم الواموتنمونوعلمو نالو | نژغوق

 | دت نکند اخلو اك اکو | ی ان چک
 | دوش موجون نلتسادرم لبا حخزو ام

 حرم سو حب و تست سوم هد تم ست سو سس و وب و سه تست تست
 تو و تیمور رس

E 



 هسرر بولوا ندنمق شید غم

 .SUE EYP هر و ےس

7 25 
 لالو موبر شفاو میسر رم

 لالو اراووشر هلایطاربذخا یّیفَرم

 نالو قصو نیتی

 ددفبیرش
 نالوادو دسم تاغ قرط عیمج محرم

 . ںالو شلوار افرک هی کنم

 یبالنوا یرتالنوا رباچ مر
 راتفکهکمټد نالوایطضم “دیور

 نالوا

 نالوار فرککیزد سر
 صبا هانم نیر
 ناالتویلتوا هدرباج ندیااغیرا کرم

 یې رن هاوخو هداراو تبغر بر
 نالوا

 یندنعفنم الو یجدیاراکو بسک درم
 شالوا

 شلردل اق شفوامفرو نالوا هوب

 نالوا هتخارزاب

 ناروطتب انو مناد نزن
 نالو نجد ادص بود ایط نمک
 ںالواظتنمو نرس ےک

 تا
 نالو|یتبجیرافوب یحدیا افترا یر

 نالوارثلو هداذ یداو
 تایقو تلاذرو هاتی دی اب اکر ۱ یکم

 نالوىدي | دهعردنس هلوفم
 نالواو ادب ایو تبان ننرب "یکم

 نالورشلو |سبغب هنتسو ئر یر کک رم
 نالواوحدباداّمعا رم

 هسه ایبک داؤ یی لر
 نالو یوا هلتفاطلو ماظنو هتسهآ

 هالوارافوو برطضم "رفره
 نالواردیکم بول اطهبوص نقره

 دارو هلیببس هدیدش هر اع نضر
 نالوا

 لوف هو هب او

 نالوضلو ادرخ بولرف موم
 نالوارشغ اف یوص شبا ونرا یوم
 نالو شب اذخا هلم طزهر لا

 صشولنزخ ن دانید هرم ارم
 فر مالغ و نسب اتافو ةا

 ولنزخنالوار دی ارکدینساحم و د ماع
 رعش

 | ناللا فدا هم نوح هنر
 ۱ و نخ رک خزک | .  نلنموفواهبنرم نیو هرم

 || ننرلربخ چرم چھو جر



a رم 

 ۳ فح مد بو ورسو ك الوا

 یبیلن اط هویم
 هد نمد هرم هیفدر ۶ ی

 قد طی

 ۱ قدسو توف

 روا  هنشنالوا ل یخآ م

 ۶۲۳۲ كنبعل ناطش

 الو زو هافدو تحار تشییع غم 8

 نالواول هریو ولما ی سفن ضاع
RR & 
RR ضر ت CF 

# a RA 
  ۱درع لوقو  FTFنالوا ٠

 هجرد هنر تلزفم هاب, هب هرم نالوارثگوف هداظتنا ضودرم ۱

 |قاغم نالونخ اک ط ابتدا طب دره || | ونالواولغاب شنوا طر لورم
  ۱نالوا نالوابیوسنمو قلخم ۱ ۱

 | نانلوادیما شفلادیما ار | ول طقکیابویلواهلیوط "هوم
 نزسکنبا زو رکف یزوس لر دای انوا سر ہ ںنلکسقرحاھ

 | . ہنسکاباوجرضاح نالوالیوسیوفد قرح
 زوسنانلوس ههادبلاب لرم نالواولبوب متروا ورم
 مالوهاو افیتسا هنیدذو ایر یر ما ایم و مدور یا ییز ,قیم

 نانلوادیما .نالوا ایم ی
 : نالوواو دما ندیادیما یر

 نالو یاوسرولب در حرم

 جوک لب ناکملقن لار ا لی
 دالویدبا

 الواط صم دربیدنورک# فر
 نالوا بط صم .ننخگرف

 . دالویشدبادمزوجوا نصير
 ندرخا بو با حجم السا ند رم

 ںالو ب لوم

 | با ہنسکر هعشب نالفافیدد نیر

 نالوارثج ناوبجو رب
 نالوارول !,فولعو قزر نرم

 نشیزالهرنم جی هفولع» فر نر نر
 الو ناو شاف شوپ ساشیرا سرم

 نالواراوتساو تاپ .
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 نانهتساقاوتکمرلامرم_یمار
 درب |
 سوی اب هلتود اکیا یوم
 ناب یرکید د هرو أ
 امد تیشم كالبدر: ولم

 نالو وسار و وبال یم ہت ارم

 یسهصاخكقيا
 3۳1 تانک ترک

 یر نوجیادمرک هثار ى
 هدروضحلامنلبناصو كم ادم
 حمد فصو نک لک دوجوم
 قاصدا
 رهو رن ابا اوج رآ هچورم موم

e 
 یمنی كما سراقم امار

 نالغو لو بی هعولب 7

 دند نماکهغولب ندلعوا هه ر
 راغای كج هلروس مب ہر اب لھ رع ریه

 لدکوا بو دیاشح هلب اکو حم

 و
 رل هنبیآ ساناوم ایم
 كنالوا هدبلق كانال ای

 يزخآ نالواولزوپکیا راکایر نم

 نایلواوفاوم هنبلق

EES 6 E 
 لحرالواولنراط فوج فط ها ایر ارم

 شمروکه ری شخلوا ین یر ابر
 شخهلوا طفح دنع بیورشو لالا

 یسولن اطهوم
 یریاخراهو یروهراپ عازم

 نالو وییلسیردق ,عولینجوحب برم

 و نالوارثماسبر د ہغولب تر

 بیل هلا نشول وف ف لزوکض عب
 نالو شنلوا

 راسانم هو رنج الف ابراوط برم
 دنکو غ! نهپ دلم براوط كرم
 جنو تم افا دنههومر اهم لو ا وک 2

 رصق شوک ۳

 و نالفاتر اع ند هنس ترد مر

 تردبولواد دن اح الط صا هس دنه

 یسراچیاعاض بولو ادو دح هل مل

 بهیسایوزو یواسم هنیمر
 كددعرب یدو کش نالوا هم اق

 هدمشورونلو ق الطا رضلصاح
 هب هعطز الو! ترایع ندنبب کا
 رونلوا هيم یخد
 نالورشمروطو انکشوک نن متر

 موب بوبخ تسودو

 نالورئخلواه ددورب شمل تورم
 تم مچ نخ تیم



 تاعفد رلهفد رل ورک رل هرم زارع

 قلیجآ قلوا رو یججآ "ار

 یراکرلکمدحرس یلن بزم زر
 كمردنک وز ی بونکم هنیر یر "سار
 رل یش راند اع رلممرم عیار
 یلوکل یراریمدوک رلتاسپرم یار
 نام یداروببیامویوم دم |
 نلّمبا هما_رهو هاعاسم و اره

 تاماق یلنالو ارضی ن ضلع
 اما ډو زدنا کل همم اعم م ت
 كمرو ریأن ادوسٌغجوح ةا

 كنزکوكتياتمرخو تیام ةا

 رل قالوا رلوباج ولاھرخ یم ی
 !تاعرو تمحیحدبا ت اعم یک

 نالو ییز وک ب وقایو نالو ضیا
 تشیعمو تحاز رل چرم عرار
 رلهتشز انو تون
4 
 تعلو رغ باب تم

PTET 
 | ودونآ دودا ءارن هلب ایرب یار

 | ففدطجبو كنب سوما
 كاب اضعا

 کد 2 0
 و

 روت

 تیاحنده اکیتشنودنکكردبا

 كاپ ال اع/ اب اسوندیا اضهانوجما
 دو

 عامه ادا نب كفي |
 رارازم راد نو نرم
 رانابدز . یلتاټرع یل 7
 )هتش هلج هل نلکم 2

 | یلاتمرلهبعسیوب فو معو مباد
 كمل دبا مر آو نوکس رلدکر “درر

 رب

 ۱ یرله ڪو
 كرنھاوح للپد كيا بط مع

 شهاوخو نانو ارشهاوخو |

 أ و عضوم كرل هنش رازکم کم
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۱ 
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۳ 
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 | رمت دابعو تعاط ا
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 دیکارم

 و ردپا هطبارم هد رقت بودب
 تمزواموشراق هود هد درس

 مدآنالو ییا
 هددمر بوه دسوشر اقزمشد لر ارش

 تمزالامبوروط هدرلر درب نانو
 لعبا تسمو ادمو مارق او كیا

 راکس ص وصخ هراب لوا یل رم ھر

 ردیا هلو امم هنر اه لا کیم
 هخمردلاق لود غآو كيا هلم اعم
 كمي مدر ابهنیرب یر
 |دالواولنر اظقرچ ةطارلابرم یر

 بال
 راهو یررومراچ رلعار میس

 ۱ هرهیچ زوپ ںی
 اانا هلکا هک آن دانید هبجآ هم

 ردپاظن هنس هرم چ ودنک

 تاعفد ر هد را مرک لورم رم
 رادار یل هدد رل هرم نیازم ||

 رر راو نج یالنوا رلغترم رم
 رز
 ۶ یکنینساحم بم راهم ارم

 داعش اول نانلواریظنت هرزوا

 ندا مدیا تاضفوردق كاما

.۱-۳ 
 ۱ و تفودوربک كن تعجر تجار

 | و هنشنالتوطرونسدو تج
 كیا هرانسا بولود هی هنسک اب
 هخل ابم هدصوصخیب هلب ئرب ره

 شراب

eر خم کم ۱  
 رب یرلکد لکبو دیک وخاب

 رب یرللوپ تالنوکر رل هلجرم لحام

 یزل رفاسم قانوق
 ؟وسخنبناکملفنیعب جوک رم

 ا كا مدداب هیرب
 حایس یوب نیل
 یاتفمش ران چم ار
 ملف ك شبوك یاتشوکهنسن ۾ ایر
 ددل ازور دو نالو ملو ا هدارا ام

 بلۇز وردو هد ام ن داټوط بول طم

 طا ۂصاخ ك با ںولطم هدام

 كمبابلط هنضو كنه اادادم اد ارم

 اتو هد رم تا
 نالو رودان اهدا متد
 تابیو مادقا هرس در دانع دارس

 ا سی



E EZA سس 
 یس E TIE یاش نح
 نالوارداکذ
 كل« دنسورکو نالواتلکدا "کد

Nتل  
 دنداطماوخو فرص مع هک نالوا
 یخ مردن بكم رص کد

 دیه نوم امل دزدو !هد امر "هک

 نالو میلي اریفحو لیل ذ لوم

 الواراعاذوللدو هعوراوخ, دوم

 یعیبارينحوراوخ یدیلبلذن لدم
 نالوا

 نالوالورموربتحو مومذم مر

 نالو]رنلاراماودهع ندنوطیرو
 قماو كمر كميامذ همدم
 نال وان ابهنفلوا حدهو مد همم

 هنس

 نالوژمومذمكب دم

 و رک وبلوا حودعو لوبت م موم

 ۱ الو دوز نور

 نالواوحاص بول راکم اک رم

 الو تیشودیوقروق یحدفروف : رود

 نالوژمحمو موم ذم رقم

 اب نما ۱

 | رر لونج هل و لو وج هلنوط هجد امتع:

 دلو دنتمادحاو ريس ىعي دحاونیذ

 ۱ نیرطرالنوط هچرآ هدناعوژ

 | نالواولذدلاشهلوابیهذت بم هدم

 ۱ كىو | بوسات | هلتروغ یذم

 | ويف ن دارون دککرا هدنسانفا

 سند خاشوشاف هی

 نالواردب ادعاذ او فننکرسا میم
Tksنالوالودبمو عتسم كپ ل  

 زوم كرم هم ۶ 4
 ۳ دیاد رامز

۱ 
۱ 
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 A کوس زی

۱ 
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 E هار ورد عور یجآكپ ص
 ننه كب للام كجا ایر "ارم

 و كزباراپظنىکع كنالوا
 كا 2م

 ۱ كمناهعضاوم كار دم بم

 i RE AS جرم

 | و قناص هلی اکو ناف عام کما |
۳02 

 | نزوا دقبنانلو| رضامتساو هنادتسا
 | كما اذا هلمطرادټمر

 طرف یبف هکتهورد عزب طی



 ]وا
 نامی انا ماوعال دم امو اموی
 ددفیرازوک بل ئم هینراو
 ماجا تباه تباغ دید
 و تینیکلالوا حدم لیسو 2

 هما دم

 با هانم جرام
 | ماحدم نالویچد يا حلم سهر
 نالواددی ا اشا

 وج ندم نالو اولن دم نورو دِ

 نالوا
 را داوصمو دارا یدب اهرادا رب
 وردا نادو دو روم ام نانو نیغ
 وب یک کلم الوب رہش ویب یو

 ه دنعوفو توبن نوه هيوم
 والا

 دیکدهرهش بولف دیدج مس ره
 دنشلو اس هلښم بی دف
 هنس هفشپوعب نالواولعدوب نو
 نالو کج یوو یجروب
 رالورثملوامبادا نالوارثکرا بارم

` 

 دنبسیذآكنهنض ق اط نام

 نالواعاب ینو مذ راتمذم ما
 لئامصخ
 ننسەدامد امنعارلیهذم تمام

 ریلوت نانلواذاحما
 E ۰ و ه راک

 قاب ساب تاطفونهذ هانم

 د اک مج لم كاج هلسکن ای جم
 هرازف

 فاعرصوصخ هکمسکن ایز رز

 بوبم هرو راز ه دننه د بدی دم
 نالواد درم هدنسرل هد ام فلت

 نالوا ہناوبد نون نوم
 نالوښملزاغو شعلوا عد خودم

 ن ..دالنسکنوچاناف
 مو اوبزو تیعضو قوا لو
 بولا هاو غاب فر, اذ
 دل نالو ناب بیو لوچ رطرک د

 نالو بو هلبا نوشرآ غورْدَم
 نالو ایی وح شقروف زوع نم
 ۱ نالو دن افرهز ها فوعذم
 ب ۹ رک

 یکردکآ ب ودب یبرکد كن هنشرب ۹

| 

 و نالواردباک دمو هلکرو نالوا
 [ ۳م



 برحثلانالنید بوط مهد
 رییفب دنلو نفد هنش نقدم
 ا هانعم ذم
 ی نطو غد عود
  نالوارشغلوارفد بواموک نوف نوفدم

 مل فدو ضیا ید اد "قدم
  نالوایمدب | هفدن نم

 كنهن ناص یجب شبل دت نمل کم
 و نالواودبا مکن دز شرا ہبع
 هو دنک کبود تیدح

 ۳ یم ع ودبا کیم سا كناذ نی

 نالو جرو
 دار لبلد همی ددو تابا لَ کم

 نالوارثفلوا

 تلالدتابلدو ضیا هاتع لول رم
 یساوشو انمم كن هرابعو یییدتیا

 شلوآرتوهدمو نونحشو شوپس 22
 نالوا

 نالواوداراهظ|حولیلد یل ذم

 نالوا ښمن

 |نالویفدبا لوله یجدباریمدت دم

 نالو لک, بعد دن
 نالوادادا نما غم رم

 0 ۱ Rr ندا نتدم ۱

 نالوا رثفل هرابين امد را

 | .رلکام زرهث راهتیدم ندم
 | و طداتخاهلیارضجیانبا دم ام

 | نالو ارو ولت ام ہنرساعم

 نالو ییدبارادرم یعدلریک نشدم
 | نالوتنلیفرایرم شنبك نشدم د
 | ر یسروسدیلکو یسیوسو 3

 | متد نیخ خون | لهرن غوط هدرهنولهش یه ردم
 و تفلاو طالتخا هل نجی ابا

 لو ارش د

 و نالوا ننمسر كل E رو دم

 نالوا نناکنیزوبر اق نالو ابیوط

 الواودنب داوود یدارودن روم

 || شاب نالو نزا فوم دداصا وذم

 نالو رشط شا ۳

 نالو یدو دن ناوبد ودم
  ناوارنلروک, هیسر ناوند نَوَ

 نالوا لب شو هب وش وع دم نته ذم

 || تدك لتمی ا ندنروس,شومذم
 رم نالوا نا دررسو هلاو
 تیاه ماعا تیاف یی

۱ 
 اغاد SIE هخراد هتساه ئم او اتو دمو ماں قأو ن ادا ا



 مردم

 هه و و ۱ 2 را. ابا هاتف هوم

 دار هصوصخحم رر لی الع سردم
 سر دوك ن الو لصاو هب هبت لوا
 رولو رفلواروذ موردتقم هکمزو
 هتفوندو هع مولع هردم

 نوع یښردنو سرد صد ولام

 نزع ئمافاكإ داش هب هججو
 نرخ کانرتفلو رصیصحم مو اشنا"

 رددو دعم

 یک بوببام# یعدبا لاردا دارم
 نالو شالوا بوئجو نالا

 شالوا روشنی هرب هنسو دن هور
 نالوا

 کردنوفلوشند هه ذی اوف گردم
 كن یراخ تاووخوم اس هططسم او تل
 یه اس تایقکو وچو وروضح
 رونلوارسح عطا

 نالوا حل یهو ویا شور
 نالوا نیکساو نالوارن اود نونو

 شاش اک(بیونلواههفو رد اور دم

 نالو ۱
rr FF 

 ار اهدا داانا ۱ هردم
۱۳ 

 ی سد یو

 د وارو هلن الوزب تیم
 ر هر نفد سوس دم
 ورکو نالو یکدیا داف اواوغا یادم

 نالو یرۈکربخ
 ید هدامنانلوااعد | دم

 يرنوطبوزوا ناب هي هتشدر نم

 نالواراتوط
 هلوع دم نالوتغلواتیوعدوعذَم

 + تالار ا ا

 مرمر

 نالوارثفلواتبوعد شلغاج ید
 هی دم هدامنانلوا اعدا ىع دم

 نالو رثملوا اعدا هدامو ننمحودنک

 ۱ I ا , 1

 فو یوعد نده طرت هنښودک یني
 4 راالوا

4 
 الوصدبااهداویوعد یحاوعد یت دم
 ياد هر مو ظبف ضع ذم

 نالوا
 2 5 3ر

 میس 14 ال دم

 دول لر فرخ ر هم

1 ۱ 

۰ 1 ِ 
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 | هه <
  Taرگ و ۱۱

 ا و

 ناو او لاحد او جی ها

 یا هانعغ قم

 فلخ انو نالو تیجرو عن موف دمار

 و نود سند زا وا هخلو | ۱

1 



 تک
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 یالم نرصد ورب دن هلو .دم نادم
 كاف کن ايس هیبس انام
 ریزی تشم ییروم اناناهجو

 نودا نلاسزب كلردم یر

 كرينو تشیانم دم نالوا

 لو هوا ابد نشل غا یا نم
 هلو فو اد وذم

 نرخ فلا نویی نمود نوزوا 7

 تر اشامولعمناتیلوا عبو هنیرزوآ
 ياطنهنسرو KE دا

 واع

 را همطخ نامزنبدلوا
 یساونفدنک بولو ندنمنهشوف شی

 نالو اوعدیا

etنیودیا و نکاوب  
 كجا

 حدیهلبسوو RES "هدم

 مصر ان تمص نالوا
 رایان نالوا خدم گندم

 یر کاش لب دبآ حدم تاب

 نالو یشدباد او رط 7 ندم

 نالو ارشاد ادابو ور نی
 نالنبد همالوط هنغمر س وجل

5 

| 

 رب کچ هرکه هنضو عرف هرومآ
 | هلسوو كرنا رکحو یکوجقرغ |
 كب لس دوخ اب نیو قلوا

 ۱ | نالوش یک هو یر

 ۱ تروعرثغلوا جیک ا

 | دادو خا أ مرد فيج دلم

 قلوارو اوراب

 ۱ نوش همدر اب نییذدم

 نالوارو اور اب یکم آ مدراب زاکددم ددم

ee ردم 

 دوم و نیم هردو

 ۱ ری دو
 ۱ روم نوچ ندم طولب نود
 ۱ نوید

 ناللورادو ميج يجو دم نرد
 رواکح 8

۱ u E RAE 

 ۱ نالوایدبا

 ۱ یه دسکیبهچر جک هم

 یس چرب مک عقرب رم



 اس
 ٠ زند اح ها طه[ زی او عو

 ایکو + اجیب !كراپل 9
 ناک رموو كدب هجرډ وج

Rr 1) 
 ارم هر نالوا دنسبل اس فط

Aم هنالو «نسوجفطع ناب  

 رول وا من ییا
  هعضاوم تارانم ازاتخا
 یس وفم بیو ظن هوس ها ام |

 كم ناغنلاو هام اعم رسحبیو دیا مک

 راتوط راککسم رلجردم خام
 را هشردم راد

 قئوقوا ابو قموقو سد رام ۱
 دلو ندندرآ كن هدر کا

 نالو دبا هضادم یجیدیا فد فام
 یواصهیو هلن روز كم عقد و

 ۳ میم وچ لنم دو كير وفافو

 تا هد
 . كقیا تایعو هظ لاس
 هد اب برضو نالواو ابو ماد مر

 یکه اردک تورها نت ی هاب بارش, دارم
 یعداو هشاب
 هال كن اافخا كم ا
 كع هاو " از ام

 ی ی ور کی
 نالوا برف نسب نام

 داف اجت بورو جواع هب هنسخ هاو ام
 بورد, هلا ندل ساتل نيب "هو ام

 ۱ كمتدنيادودو لفن "
 لب مادفا یی تموادم وام
 كقیامایهاو ماد ۱» د شیر موم
 تدم هر هیفیا دیدخ تو رام

 كم اهلماعمو هلو ام نوح هدب دم
 ندنالبرب یدباهنهادم نهم

 نالو|یذب !حدسوُسر اف هنیزوبو

 جنموشیاف هنزوبو نرو اناا یر
 فما

 نالوا حم هلیسوراتح دم ام
 رام لو رب برسم ن هنده ۶ نفع

 قلا یورو مطوا هنیبیر هب

 ۳۲:۳ ¥ تام
 و نالو عنو د بوروچرفرآ رم

 لف أ ندنشیا كب اعم او بابا

 نالو تخم تخم ںالو ید

 ندنینیب ی ابس ج هلو یضتفم
 الو یکی! تبت بو دیاوکفت
 ناو س دن اطا

e 



 رر سیخ

rand Lh RENE HEE E 
 ۱ ا نالوا دم نیلفدلخایب اف, تع
 ۳ 0 : و رو
 r رک ن داق وا تش /تتع

 ۳ نیر انماوبرفعو ندا ع ا
 ناویج ناو دو دعم

1 

 ا تی ءاتلاو وزرو او بس

 :نالوآ

 لا .یالداه ءلنخوب یعغوب یم
 والداه ناق وب شلغوب حج
 نلنادک هدالف ی

 اوا لاا هزغظوم رد لعوب قو
 ی aR زر

 ناالو ولوفروق قروه فوغ

 لوپوقروف ییا فبوخغ نوب
 نالو رر وف شفلو یون فوم
 رل هنس فروق رلهفوجش تاقوخت
 هنس روق روح
 موو لصاحیو اخ ن

 نالو يلب
 هلاحا هنر ایتخاو هداد ا كتب رحم

 ءدنس هم ابعاشاو نالو|رثفلوا

 لیکو قلا ننروصکیدنک
 میرم هلبطرش یو ادر م در دوت

  iناتلوا مجلس ر ت :

 سیخ داتو ن لوی البلت ن
 سحم نادیرو نالوارتفلو اب: دن نی :

2۳ 2 TDRSS 

| 

 اناا

e e. 

 ۱ یشدغروف مروف یشدبارفاخا تی
 | نالوا

 ناداببس کج و هنن اس ا

۱ ۱ 
 رر

 | الربدقر ںالوارئاروق یبداج
 و ودراو :اکودرا کس

 دیو اجیععددا 4 هم

 ۱ :قشفو اونو اهاریرح-یفااو قلوا

 ۱ هنیذو فرح نوح قم وفوانوزواو
 بوب بو تب اس اریولعم ن انلوا عضو

 كمهشو د

 ۱ N رام تو ادم

 ۱ یس هڵوعم فو ماکو لاصمو
3 ۳ 

 شات قیاتساودو لقت اتلع
 نالوا

 ڪڪ یی | كحەليرېك هبي ریادم لام
 ۱ ج وا لر
 یر

 لاقمسر اف هم اصءوروغا لحام

 یکمیز ابد اک دم

 و یکجهدی نرود كنهن نام

 سو بوو لزم لغو بیکحود
] 

ِ 



n 

 ىس كناوج ىجا |

 نالو مدیا مادوق نام ۱

ET CN ده ون ma | 
 2 | اطعم ید لالخا ی ریو ااخ ل

 نالوا "

 نالوا تسل شید شخلو لخت ام
 نالوا نالو شملو اتغاقو زو

 سیا هان تل
 شین ین بوق ۱

 نالوا

 نالوا هت شخاللا ع

 بالوا مليم لازبالو مادو اب 4

 نالو تعریف هنلافص وا جاص نسل
 ندنهماوننکعاشو بت اک ن

 مسانانلو|ریصخقر هلو !هفشب

 ۱ لاخندنسان اش هیرسو اد ل |

 ۱ تسود او دیهنالوا

 نالوا زارو قبال هصلخم ی ای |

 نالو لوزو فرع ین د ˆ

 | بف هدورک« رس افو تامدآ كما
 نالوایک دنبال
 یس هجا شاتالو لغ تایلغ ۳

 تسداعقالاخا هود

۹ 

 المر شراق هنن همش ها یو |
 داوس شننوارفډو حطو ملخ قوا |

PETE 

 0قال ماف
 لعاملدبل اه هب یسولجفح تا ل

 یس هل تاادوچوم نالو ناک
 نالو رشد اشو بونلواهبلخ یک
 نالو ]رشم شوب هلرب تعاوو كرو
 نالوارابوس ندرکک یزوس رب

 راوزدقوت شلدار

 نالو یر داب قیولع انش آ ا

 نالو ید زانو کوز اس
 بوشر ادر هلو ان دنر چ نام | رھ

 فر هلو ند رسو نالوارسراف

 ۹ الو اولنیرو شمزوب یرواو ۲

 a یزوب م

2 ۳ 

 هوى هی طق مش حنا
 اب مام رشب بولو ن دتاحیواطرصا

 رولو قداط ا هلکش نالوا دو دعم ۱

 یکسرک عوج نجات
 ۱ درنو اوس نیم ید سخت س

 7 نالو ییدیا

 چنو ق شوت تی و رو
 | ى تەم بور شاب هاب دلو

 نالو امسرسو روب *

 و بوب اس ق



 درب شوجرس كب بولو کک "یخ و

 مشت
 نالو اقتنع ش حرس متع

 زالو شردتاکیو بورڈ نجوک ا

 رفرف یبا هاو وخت یتیم
 نالوا

  Eیانالو|وللودو |

 اصعنورنوط نا نوج قم اط ءصخ

۱ 

 ند لوید ر نع
 نالوا نح سم

 نالو|جاوعدو مهح هنبرب رحم

 نور نول هعشب ص وز

 دد ویلو ی وعو نالوا

 نالوا و

 هدزو وضخ هجو (بیوضح
 لفل وص وصخ وز صاح موم
 نال ون لتک یر هیاخ یصخم
 | ققبادلو هدنيلهاج تو مرض

 رغب طنف ردات یت ام مالاسا

 0 الو شم الصا : در

 ۸ ۱ جم هرو وضخ خور |

 Fo ا ا |
 عطاخ یی اطخ | نح || دی

 ای طخ 5 ۸۲

 ےک

 نالورگیف

 متر بوزمج یدی طی طخت

 الار

 یزو زمر یخی لوب لوب ای
 نالواولمسد

 ادر شفلوا بط نوعا جور : بیو طشح

 | :رقزانلو بطر ويا جوزت وطن
 نورت طاخ نا لو کمر اج زوطنخ
 ناللواولیرح طخ طخ لیوطخ

 9 نالوارتلک اب بود ا |[ رخ

 فلولا هبط ن اینو !بروص هضیرد
 تالوییدبا ا

 ۱ :نالواددب قلی اس هنبرب نت

 | . نالولماع لب! كلٍ دام نفخ
E۱ بتا  

0 
 ال ت شل اج ففخ

 ۱ نالن فجل ا شف دلی اش ضو
 ندنت اح داطرصاوو فرص عو

 ۱ | ددنتسانههدورجوروسکم تبولوا 1

 | تالاهناوید ید نون خون
 ۱ نالو|رثملفیسو فیفح فوم

 ۱ نالواداتبم هنتلع ن اخ یوم
 ۱ نالوا هناوبد یلدو
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 ۱  الواواقص ین ین



 كأ يجدي |

 و غآرنیج هلفیچد هنښر ا

 غكنافورح هد ظلت نحو یکوف |
 نالوا تآورع هیلپکتم هجا |

 نت ںیسدہو یررهنداضع ا

 ری اهر مولعم |

 میوه ندورج شهلوا حارخا ج ا ا

 نالو شر امبج
 تزاجاو نذاندنفرظیداتسا چر

NE Rr 

 نالوا

 نالوا واتسمو بوسه همی یر

 قالو پس« یولوان دنعو ریودا لر
 هالبقوجف نالو یب هر هاب |

 نالو|یصیلوس

 نالو]ثملیفناربوو بیا تور
 بول هاددننامحاطصا هسدنه و

 فىلم ,کرونلو قول اه یخ وش
 لمح هنسهم اق واز كنوز اف

 هنکحروگیو ندنراعلض نالوا

 2 ۱: مرو نان مردم بولوا
 .بنولواثد اج ن ںی انو د

 رو س یک الک هدانیو ین کش
 تج اهن لوا نل ان س كردیکو

 نا“ 3 ماد طور رولي کډ

 تا

 ممسم طح ن و یروح هب هراد

 طوخ ررطوز نالوا دوت اف
 مانور خد دمو ن ايوا ماف لام

 دووم ارحا عج هر او هطورخسار ِ
 || هنطورخن الو |یروسیس هپد هیوا

 کروسمب قلوس ار ضق ا طور
 ددطوز نابلوادوجومیساب |

 و نالوا نکس طوزح طیف
 نالو لیمو بوسم هطوز
 ندنت ااطصا هیس دیه طور

 قلعتس هیمجندانب د طو بولو |
 هنس هلج لئ اسمو یو ام دنالو |

 رونلواقداطا
 هنسکرانلواری بش كيلو | فرح
 در فان نڼوکرب هسرېکه نيرخر هنا هک

 ان صو صح هظعح ايشا نر

 نالوا ظوفحم نیر بو هنيزحن نور
 الو اسبس هخلباوسرو تلاذد یخ

 تلصح

 نالوودبای اوسرو لیذت یز

 نالو|ممو لورم لای لس

 بو دیا هل از ربک ن اریکتسم مشخم

 نالو یی دنیا عضو عوشح ۱



(FETTER 
  ۱نالواهباموز لی قد كف
 ۷ ارتا نع نا
 كلک قلزآ تلفوقلقم اوا ,
یا هتمر اعمو تنموصح جوتا

 1 1 

 نالوز لکیر هباخ یی
 نالوارثغ ایوب ول وب بی

 [ بوس ضد للت مع ۱
 الدار دیافطعبوب اق یب 0 فن |
 نالو ارتفنزمک یدباامتخا یت 3

 ی اظن بول وار اجود هلالتخا و ۱

 نیو
 الی واودو هلح عداد | تلتحم

 نالوایاف هلتعرس نی
 نالواوشراق همای هعند طر |
 و نالورنفلوا ملخندنجوز ملت حلت ما|

۱ 

۱ 

۶ 

۱ 

| 
 ین |

| 

۱ 

 نالواردباذخ | رج ام كتر
 همس بولو قاوم هيرب یر قن

 e ke هش

 ضعاو مالنا نی

 E هر
 :ویانباق بولو ندی لشو نالو رر اق
 نالواشیویس هحرد ماوق

 نالو شلع 7 نخ

 ناور ھم _نالواول هم من

 کرکه سان بولو |ه ډم لها " را

 ۱ | نایت شنود اتن نو ۰
 ۱ نالوایردنانو | یشدب اب لّ
 | نالو شمر نا "دذ
 | | نالوزگزوکهسان نالواهدرلا ذذ 7

 | رلزبقرالواهدملها رل ندخم تا

 مظق هجوو یجدشولوا ارد
 ر هلباعم نالو جديا

 نقنالوا

 | یییالاهط ییا دخت شو
 نالوا

 و بج تاع هنادل اهنادلا | ها ِ
 نالو شوا فزاع

 نگزرکهسانبولواهدرلا درود

 ںی نالوا
 الواشغ لاری هعدخم هلیح مود
 یحاص همد بولو یدنفا ریو د

 | ددب ااو ر دلو لغواو نالوا
 | کزن دلونالو اره 7 هو دن

 ۱ قللعواو كلی دنا مودا

 نالو یل اد اشر و ںیمح < لر
 نالواراشیرو نو ریفح لود

 دیاد انهو مد هنسکشکس ئ
 نالوا

 : Eت 3 1

 ن شہریوں یی !بیرح بح ۱



۳ 
 ۱۳۳ راز اب هوپ هشاز زاب هلیلوب هنا هصو اغ

 و دوو فخر فو ا

 ك شراب اترو را دری |

 یلوتدف دف یننیش فوم تب اغا
 ربسیکج )تو نع اص دل هل لا |

 : رل هناشو مالم نالوا

 لب تکسمو للتو عضا ٿب 4

 رلتسود نیخ و هباموف ائ أد فب

 ناالو یه دب ن یصصو تملا هلعا

 هننذالو نرعابهداسفو ثبخ "نیا

 نالو یعروراخ یعدیاربخ ر

 نوز كاو نناكيركما " را
 نالورنمرولد نونجم لا

۳ 

 ندنناحداطصارضورعرلعو نالوا |

 )الور نملوا طامس | ونک ابولوا

 نالواداسمرش بو اتوا تخم

 [دالیرنماجس هلرب باخناور ایخا ز تع
 لماع هدزو یس هداراو رایتخ او دنکو

 ۱ ثالوا ۱

 نو مطعم ولریک لا
 نالوا

 مىما | نوب | |

 هنسودکو نالوارارغو شاخ نآت 9

 نالو شملواد ددغو تایخ

 نالوارادربشورولپ یکی یک ںی

 نالوا باذخ هل باغتورهف نما

 نالو|شمرول د نونحم ی
 یالوارفخ شم دافص شه یک * ی

 زالو دبالاصیا همانا یصرتب مت
 نالو شلو تىس نی

 :رشروکهسان بولوا هدربلما زی
 نالوا

 نالوښمادلآ هي مر بودو هلیح د

 نان ید خر
 قويه دنلصا شفلوا مارا عَاَ
 ناولو اداحماو شر E ی ِ

 نالو یا اد بنکع هداب فر
 ناوی کدال اصیسا یدو ا زمزم

 نالو ارواکچ بول رب آن درلو ا
 نالو لولم بولص ندییق هور

 منم ولان دنت جو موف "لزم
 نالوا

 نالواصوفح نوزخو هبیزخ نت

 لیلذنبور انوطیبافودنک میخ

 تم ج

 نالوشنماوا ا
 صصح و صوصخو صاخ نصت

 نالواتسیوجمصو قداصو نالوا

 | ينو لش وارا رخ ار



 :e قلراوخ كنب ئاوسزو ليذر را

 | راج شوو دلم بلا | رایوصخهنظنحلام رخ زاك
 | "كملاهعدخو هلح قعادلا بلا |رنصتنالباس تلاذد سلیم ئز |
 ۱ نفس هننقروق یر یو اس اع ۱

 ور هوص خو یوعد مصخ معا

 كن تموصخق وعد لیری د ةا |
 كچى روب اوج هخوط ضاع |

 | كخباىدرال الم هلیاداوض ةا | ۱
 كم دامو غالبا ناوض ةا |
 جو یضدناباطخ تطام |

 نالوا

 بوبا رکن انوا ت الخ لا
 2تن اغ| | لضووفصو نالو شفلوا هجون
 | | لوس تنزف بولو دز اححاطصا

 ]| مسکن باب یوم هک را
 رولوالاعتسا هل وشم

 e a وب



TTT TTT 
۱ Rai 1 ی یقفابودبا دی دبات نوب نوب وح 

 نالو یچدیا كاله نیر ا ۱
  ۳ ۱جین ناج یشدباایحا ی وج هنأو! عج هنا یو

 نالوا | | ندستروالت هنس ن دیا هود دوغا ۱
 | ابا ءانعب یا | طح نالوازکرم هننادود بودوک
 نفع سو كلا نالو اںکک 4 هنض ن الواب اشم ولو میقتسم
 غامد | | نکدویکد ترک ییرپ هرم
 كرزي هنر یره رم ولام یوا
 یرارفمرنیعم ن دنلوصحم كنالزو نلواف اص نلوصلاخ و

  PREكلی ,یرارم دمع هردو! كم ادخا

 | یدک رل نخ را نالویمیوج
 قختلمصو كج هنلزمکر لهب یک شذیوج در ابو راوبد هنفزطا طور

 نو نالوا

 كجا نابود بود اخیر" نام ناور نمو ښو لب دیو ليو لو

 هژمزاب كمردرا هماتخ ا نالوتهاو شراپس هل هاحاو

 بارطض وه ی اه نشو قلو لانو وڅ فر هلوب نا یوم
 نالو بو نالوښمنوا عج نم هبش یون

 برطضاوتجرو قلامرط ةسداحم || || بحنِوا (عههتض هع مم یون

 كمربو نالو ید اجت ناوح را

 يحورایود یگدبا هم دخو هلح دا یفرطادن هه یمدبا هط احا هلی

 نالوا || تاما هس دنعو نالوا انییوق

 كم !هابوجو هم دخو ړل داخ هطاحوعر اوج كلكن بیولوا

 رليدفا یامول ما هربنکطوطخ ابو دمو طخ ندیا ٠
 | وا نو “ا5ا ندا لو ام كب ,رطزا
 یلیدفا رمو عراع ا | _ نالمواکهلبح_ ناب ليج لا



 ی باوح بود شب
 رج 7
 : نالوارثج ناو فلح تلخ ا

 نالو نموا ی رالفو حاص نولخ
 اه بولزوجیس نفعو ید ۳۳۹

 ی نالو

 اساس وماو بصا نیو

 نالوا نمود هل! تتېزو بن ر

 وهیلع < اسل اغاختاننا 2

 تاول ناف تب تن
 ین مس تا
 نشان رنو ا انودچ یکم رولوا

 تاصختالوادخ سو انو دمج مدح

 نالو دا نیو دج |

 بوست هو هيلع 3 ترضح ی
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 نالو شلغاط شلجاص زز هانم

 ماا هعالوف كروز ا

 نالوا
 هد همد د كښ الف یر رب حاکم

 ۱ نالو رنک صرح
 ازدنور دام

 نالوزولغاط
 و

2 

 ك.

 روروساط بقل دب هېر شوا

 ددد بواک زیرا یک

 نالفارغاجهسررو
 لالواررویرنروف هنیور ام
 دلا عازنو تموصخ هنیبرب عز غا

 نالوا
 نالوا ماه یراتبض هنر ر اسم

 نالو شبد هزوا ماظن نام

 رو بیوغوط ن دری رب "لاسم
 نالوا

 مودو ا صف یاس

 نالوا

 r صام

 فاض او قح هیر فلام
 اور هلم ایم هدزو تادمو

 |  ندلواروشفا هرس اتم

 هجرورب هبا !هافرو تموز ان عام

 نالوا
 دیار بوزوب رب یب ناسم
 نالوا |
 pte و

 لا هنر ا

 نالو یب ابو یب یضیب بیشولکو



eورک یحاصدرم یم | |  نالواددب ید یی  
 .نالوا وطنم قابض تیام
 تلاتسس نم اضموروم نم نالوا
 نالو ياد اهظایلونیمضمو الو باره ی

 نالوا هلو اب دن ندوص نالوردب تان بونلپسو ||

 ۱ 2 ا نطضصو كلام هنسهو دک كلام

 نالو ی اف اجوص ه دغا شوم نالوارداق

 نالو شنکر یک | |ںالویرک قطب نالدلنام لی
 نالویفروطبونلکا کم أ || 9؟زدنایونالاوق ی متندر می
 هووطوا هننواتماقا ا جو نالواولولصاح ناف ||[

 لدتا طصاوحو فصو نالوا نالعاردیا ام اورج اد هم

 و خرم هنلث ناکرحبولوا || | نالوادب نایب هوو لم لمم ما
 هلکن الو اردب لوف یرحو بضد تم دو 9و

 رد نالورثییک

 نرم ءلنطان یاب نا ۳ ما

 ۱ نالو ادب اب نالو رل بدرک هی نالعاوئلوا |
 نالواشلوادلام ج اعلم كم | ن شنوا مظخو دی نم

 شفق مام شخلوا تو ماعا 2م نالورشو وجم ند هکص فک

 ۱ نالوا | | الفبا ماقا هلباوصولخ و
 و ناو ما یجیمیقن |. نالوص بولواوحم ی
 هبولوندنتامداطصا هس دهام ضعاریودنک وه خو | حدم 7 م

NSمراد فص كن ربو از رایو سوقر  

 نالوا ماو هب هجرد ناسکسزوب یحی نالو شمل د نم شل اب ذم

 رد لنس اعم رضا ۱ بو دکنلداربوحنو یکلپ ودب نکا ۱

 | ی مبوب! تعس یسددک نالو شبر



 TER تلم

 نالوولیک لب سال ¿ نسل

 لپو ام بود یوعد هری "

 نالو دا

 | اوکو مدف لام یب دیلن نيم
 و باودو راجو لوق شعا دود

 نالو وحاصتیئاوم

 نالو لپ طح ودب حت ذآ ددم

 هلو سو فرو تکارنیشیا فطام

 نالو|میلسا

 لح نالواول وطاخم نن

 هعاضاففواتاو ناسا ثلثم

 نالو غدا

 هجوو بالا هب هنضرب لَم

 نالو ییا
 یو هلع ایدی اظقلت “زمو

 نالوا

 ار اص بول پروب هی هنسپرب فلكم
 ا

 نالو | خامو كنب و

 هاب هشم ن ۷ 27

 ۱ نالوا کم

 کدی وط یورو شود بوربد طعم
۱ ۹4 

o ا 
a,نالو یچدیاملب ینو  

 اهوبخن انوفا هس و دک لک

 نالو ید ا ی
 و نالو یهو اق بولکوشر اق قلتم

 نالاق هکەلرب لوق ىر ةعطنیجر

 نالو شناس اب بون یک توم
 نالو جدا هطاول "طول

 قانیوا بویملوا تا نر اک او

 e ۶ هن ۳

 یگولوصلب بورا قی شط ید
 نالوا

 نالواماتیوریکمو نوح, تم

 یجییاتیوا بودم اووم یک

 : نالوا

 نالواولکرو نالسزا فیلم

 نالو شاو بیویلو شخ نک
 نالو یی داماغ یحنپ اماما“ هم

 نالعافرهظنو لثم كنیررب لام

 نزلو | أد هلص اف واب یڍامم

 نالوا دیار اھ نیب شام



 بلم ۱ ۷ نجام

 تا کردید هر ش اب لوش هدام مزاد هالا ا هنسودنک تلک
 ساقی ححیوک بولو شاش اهنج || | مال ا هدو یصوصح نايل وا
 لوا نالودیا

 نالواراجود,لطضاو شالت یش ۱ نالو نمک جان هتشاب کس

 بادام[ ييومزوس یک ہیک
 نالوا ندنش احاطرصاوحت و ترصو

 تیتاهیودیالوهسو نفر تلطکاکش | یکن لوش كاعد بولوا
 نالویدبا | | هلتیبوسنم هنو درب ا
 قبر اول یرا هخل اطیکد دام هلواددب لاهتسا

 نالو افلج نالو رسوب لاک رک
 یییسباص بوسکوس اوس هنبربرب نعلم ن الو بکر ی صوب کک

 نالوا | (شغ شوولطالن هبضرب کک
 عهد فالنقوجكب ف الی ۱ نالوا

 نالو جدب ا راو ودا طا هښکه نیو دک کت
 نر يکسمو هنس ن انلوا توف ینا . الف

 نالوارشغاب اط بوکوس یکم
 ینا هنس اکو تر ظواکد نیک

 ۱ نالوا

 نالوا

 ن الوجد (لیصخو كادت
 اوم شلوپ نولکوشر اق هنیررب نشا ار

 وفا یکك نسم يمي یمیاردلب یل ام
 | ایش اباتعو مولهنیرب مول
 كل هلو شب بول افوچ یواش

 نالوارشلوا
 یالوافم اسوا لب یوو | یھدانم

 الات حالصاد اس اد م

 شفضاح بوترمج نو نمار تم
 نالوا



۱ 2 
 نوا اهکیا بولک یکی ای نسو

 نالوا

 بو دیا عنمندنمالکیبرب تو
 دانراورم اول دید هلیود ید هليو

 نالو یا ۲
 الور توفت شفلتوق یّوَمَم

 یتا یی اصندهاک ی ۱

 فش نج هن ایط بزکروس اعم

 ول هیرلل انماو نيل ابو ن ندم

 نالو ارروکهلوس خو دک م

 نالواراز اپ نوک هنیررب تی کم
 نالوردپ کرس ار دنیب “ مک کم
 ارونو هرزو تیک ول اوج اک م

 نالواررپ لجو مکمیتسفن

 لس اکت هالوازبترونشو | اسم

 نالوودب ۱

 فتکیم بومیچ هفجآ فسا م

 نالوا

 مس سم مس بس سس سس

 نالوارارو یو اسم هلبررب یکم |
 یکی لیرکه دزو رر تام

 ٠ ٠ نالوارولتا بوج _

 هجا تام

 بوشلوب هرکضدقرافم رم لس

> ۱ 
 ۱ ° ت

0 | 

 نالو |ینسکوق

 نالو(اساکتمو بیسم هام

 ۱ وکنالوار | مظتوربک* رسم

 نالوا

 نالوا ببرم
 | رونڵود ۳

 نرو

 | نالوا ماتم كاسمع ولر دک رم

 :روسز لب فلک و

 یالاءالآوروب امروب اط تک

 دم

 دصف ترم

 السد عرشنع کش

 بونق اصردرل هتشارس ان م 2 ۳

 نالواردب الو م
 ین آب وروکیبرکیب هنر هرکس
 نالوازهوس
 | وادار فلک دب تک



eںالو | رس اب  

 ی عانتم کی اراو نردق صام نالوییدبابتبوناشوح رم

 نالوا یون اھکان ندرککهم تم امم

 | 7 ناوک شاراب “ل ویک بلطونب دن دنرب دم یض اُم "۹ نام اچ بو

 بیونلواونهندنمدخو ندا دم نارمل نال شبر ب قلم 7

e 3 2نالوارنطرو نذ اهل اعمر ادتمرب ناور نا  

 تو زا ۸ دم نالورشلو هدرورب ءاجخوزان نت

 انو راپ | یی دیا مدت 7 فلیم شف اف هفلوا مکی وبا فوم

 وند ناو ینا ناب نالوشتزوب ئر نالوا |

 نالو رم دانی چ ایون ترم رم نالورنیسکوب هنیړزو ارآرکی د قوم |

 هالوا حیرح نالواول هاب 7 ۱ نالی یب وس مالک یفم وفم

 نالوا هداجررف ی دیار ر رم ||یکیز بولوا ناو اف یلانمو لام نم

 ناللوارنلربق هراب هراپ تونم نوا ۱

 نالو شل بورق مصمم نالواراوافو عساو نهم

 نالو شب ول کیس تروا یم آیدا ره مر مم

 لب م ايهاو دج هنشبا " دس نالو فیعښ وس هشیدناو یار ليفت
 نالو

 نالورراونیدد كب هډزوس نالوایوشرافوشراف لباس

 ۱ نالویشدجال اننم ابیولو" هنیرب * نالو ناک نبقب هنیرر برام

 ١ بوشریکهنساداگورب نکنح نیم

 نالو شم الص
 نالواردپرشیاتسف حدمخبریرب ظر کم

 نالوارنمشرو نوش هنیررب راقم

 ییشلدنآ بوش دب نیب هلدرر و عام ام

 بیولو ین هن شرب نبرلنسو

 س اس

 د
 س سس



 یا

 ٠ سم
 س
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 رفتم

 نرمو ل ضف هلربیرب لضافتم م
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۱ ۱۹ + 1 
 ر7۶ |

 ۱ ۱ نالوارثلوا |

 | نالوارنمدانچ شراب ی
 شفباپسکتعسو شمل الوب : سما ن الور ب اخیربرب دقاق
 نالوا ||| ییضو فلتخم هنر ۳7
 شاداب تحاصخ هدنسالک مع تملا بت

 ال تام تحاصف هلو نالوا شلواهمراپ هجراپ هیر هزبر تسْفَم
 نالواندوبص يا دف > ر د یاو

 نالوشلو] نکنم شلربق مک نالوارثمنووش نلپداب یم ||
 | داوای نم هلی ان اسحا لس نالواولرېک بکنم متم ی م
 | نالوا شليراب ي نالو اتم ردكم كاندرد ریز

 | ٠ نالمایوطف جحد نمم | | ىتعيقحهزوب مان هتنیرب يم
 نشیار شافافتا هليررب قم | راد الو ید هليا متهاودج

 کفش وب هد کارو کلر لا بسکتیف» شلافوچ / تم

 الفاتقبج هک کی دیا چرت مج رفتم

 نال شار اد هل شتواپرت ۰ هم
 لالوا شغوف یربآ شل آ * تم

 هلی اامایو تدرنایشا سرب هک

 مهف قر هوا بیصم بود ظن
 . نالفاوگدبادلارد او
 لوتبولو بعشنم ندلصا جرم

 ندلصاو ن الو شمش الا اتج لوق

 بوشالا نج هرزو اروکذم هجو
 نالو شوا لصاح
 نالو نب تغار د نل و خشم جرم

Oمسن ہد ں ولر ا ندبریر  

 ۹ و صخلزا بو داقاعت ا تاس ان

 ۱ يلفدلو اه در اکف او لوئرو ه دکار

 وار دسر او هتشارالو ااف تم

 نالوان لص ىف ع هیت

E 

 نالوا

 رک نالوا هن اس |زهذ "تم
 ۱ نزف

 هدنلعبره یش انن دق اج



a 
 اوا عی ۱
 لرد یاو هنبرد "نم

 بارس ارورر نالوا RF :هفلکو تمر ليم

 نالوا اص قد اص هشاب 2
 ولتمشمو کج هو مد قم ۱

 ددنکب ودیا باک ککرایتمحد كنب

 نالو یدال وق بول آ هنیدزوا
 یر ا ٤ روس
 شلروب برکپ منو ر بوعتم

 نالوا

 نالوا شل م تو

 تد اغ هنش میودنک دیس

 دادی
 نالوایغبهبو دباهداعتسا ریتم ۱ رب

 هسنهعو دم ک یی دیاد ھی بوم

 دال
 و
 یرادقم تب افکه نسو دنک نفی

 نالو کج هک
 د نالوارثملوار راحو بصضد ودم

nنالواولشايوللبو ن  

 نالوا ناغ بو دادلاچررب نیم

 سل اط بودپ افت شام
 نالوا

 لایه بوسروک روف لاک

 ل2ا ررر ۷ الام هنیرر وانما لع بلا دلی مامه او درو دصق هدا عم 7
۷۹۹ 

 نالوازانوینتسمندب ؛یرب نا قم
 نالو انوع هر یر رواعم

 عال زب ینشوا هنیرزوایرب یوم
 دا ممَیوبلبوط ن داروب ن داروش
 ۱ فال

 مقشدمفشب بوہمہرکب هنبربرب خم

 ۰ ںالواںرک یک
 نالو ارغتسمدوحخاب نیرع فر

 منامساعوهفط»لم هاب ناوشضا ( لرسم

 مچ تب 1

 Hap RR ی

 نالوارشفروس «یلافو شم ۳
 یتیدباراس هنر یت اقول "لی

 ۱ یرلرضحنیجزا مناتالوا

 ناملنوزومو له یالببا ی مه

 نالو یوا هل 0

 الون ییدزاح نالا تونس

 نالوارث ۳

 نالورنلک هبضغ ظّفم
 یعيلوسمدلاکرثح اف ن دج نم

 1 مانی رنحاف ابو

 نالو حدی ا

۱ 

 | همزاسم ننجزف هلو نجا و هو ار



Eمر  

 ین مس سم ۰

 تقاذحو تر اخف دتعص " لیت

 نافيا مامه او تفدهلماداهظا .

 )الوب ادا دک هبرطارکتم ی منم

 ندارم

 كباب ضبا ید هل ریما |
 نالو یک دیام اجهو یس کم

 نالواذوجرلهجد دع دم

 یی شی نح ان یحدب لطب یم
 ك اح ها طصاوخحتو فرصو نالوا

 هنلوعفمرکرزب  هلحف لوش بولو |
 هلو ارد, از اجت

 نکشلوصح لغو اچو کبد ندیم یوم

 نالوا

 ییا جند حم یی نیم
 نالوا

 نالوا نفر ندشارآو هنر نیس
 | نالوا ةیابوبلو لحام برم
 ولو نر شور رز ناد هک رس تن

 نالوا وز نالو شنغن طر لرم ر

 نالوێلخىمو وسم یر
 نالو گدیساضاو لداه شین

 یلیمسع نیتجج جوک برص رسم

 نالوا |
a eا  

 نالواوشدب فسخو مط نوم

 تعم ۴ ٩ ۱

 , بر

 تر
 نالو اوسع ر اهظا التلك ر

 ورکر الو بصح بح اص سس

 هرزواطا وا هنموسرولوصاو هنمو

 نراس ماوق بیو دب | تبحو تب اعر
 بمحو رف یت اد اعو باد آ

 ن الو یحیدی ا
 لصاح زن افیصل ماو هوبم صع

 نالو شنوا

 فوفو بوبمراو هب هجوف طعم

 ۲ نالوارروطو اهدنس هناخیردب
 مر و

 الاول انموص د صف نع شطعم
 قانایمعو تعمش بویکسا فغا |

 نالو نع دب

 ئالد شل اقر مس ا ی

 ارد لوف یبض و ظع و هموم

 نازک یځ دیا مط ظفویک* م

 ۱ هم

 ناو رشت رفض شفوف نیم
 , رهظم هنبوفعنوجیتح ابف بم

 نالوا
 بوسنمو طوبرم هب هنښدرب قام

 نالوا

 تفو هب ار اذیعاوهناهب وا

 نالو نرو
 نالو وشرکو اور وکم با مت 3



 لام |

 ن الو رتن هلیبرب نوو احم 2
 ا نا لزاما ا

 قشرافونالو |ربتجو کز ا
EEE ۱ 

 طدااخاو تیضا هلیررب نشه |

 نالو رنک ی وخوا ۱
 فراعو تقاویشدب له اج شام 

 لبسك تلا ھجن ښف کیا |
 تیواعمو دادما هنیربرب د ۱ اما ۱

 نالوایشدبا |

 توشلتسود هلن كط ام | ۱
 نالو شد زن ایرههو تعفش زا

 نالو اوشا هبده ایر یطاعتم |
 £ ناو نوک هام |

 لوا هغ ریز ماقول واتم |
 قانیم بوشل دنع لبر دام | ۱
 ۱ تالووضدبا ۱

 نابودی ام |
 نالو شنود هتسرب نکا | ۱

 یم يا تاذو ترش اش نام |
 شالی دنس هجرد ت اول يلج

 فاندنلاخ نالوارتیفدولعا |

۱۳ 

 او در صور ما

3 
orm 

 و نورعمهدزدرع هلج ماتم

 یون وفا

 ی
 نالو دیا لاروک هل ا نصف ی تم

 نالمهلراص هننویوتلنیررب اتم
 ام لانفه كنج وام
 یحیی تواعمو مدراپ هبیرب لورم

 نالوا
 و . نانیمودهع هلیربرب دهاعم

 نالوارگدبادام
 نالو ید ا نیب یارب تیام
 برکج ن هنو چ ننسارجا مم رور

 لکاتهنو ځو هنج هلیدوب
 بوق میر ابات ضجر لم

 اد ماهایس

 ست اقم هنیحم منم نوناخ هت

 تا ط ضضاورنوما هدو لګ تدم

 جاک نانو بنت هرروریرلنبع
 ارج ورم ه دنفرغ ناو هبسو

 هنو وها مرتب کا اضیاو
 هلرپ)یلحو مارح ا كر هج لوزن

 ۱ خخنانلواششس
 و بام ندنفمطتسیود تا

 نالو ىدا اعضا
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 < و سس سس ی سعید یاسوج سو سس ng جیم ےک

 علطتم ||

 نال یجب مانو

DE | 

 N PERE ت

 نالپملکج وب هجا سم
 نالواوتاج بولکوشرا "نرم
 بلطف د مرصیدرآ ۳

 ۱ نوار

 ففاو هل تفل هي هنرندراب

 الو هو بلکی هنشرو نالوا
 نالفادب دبانووحم ها ا شيم
 اون ہن یوا لکی اغلب خوم

 نالو یی هتشکردو نارهخ

 جانب اعطا لتلك 2

 هرو

 و

 نالذاول ایط مبرقرا ټرآ عام

 | ا وک تط هتک تر

 نالورغظمو باررفط م
 ٠ نالو عتلوب هد کرک ناظم م

 | ر ..نالویییااظ مان م
 e اکبل نا

 [ نصب

 1 واتر نرو دو طور
 موحد

 | بازو باتع هنر تناعسمم

 نالوا



 تکلمیاوو نالواردتعم ٠

 نالوا ار اریکح
 ا

 فرص م

 نالوا

 ا زر

 نو بوشهر
 هی عن دا و ۱

 ردیم كن  1

Êنالواولتمشمو جوک دم  

 یوم صرب هدنسو دنک ن نام لوح

 شالوا دنشب رم اادونالوا و و

 لخادهورصت كنبرب ف

 هب اتضلکیرهاظو جراخ هم

 | هری موش

 رسوسک ی حریار وضد * روصم سم

 مسر ننه ډیر وص كن هتل

 نالو ییا
 اا سا نّوصم

 ورپسز هدنه در هلوارسوسحم

 بز هدزو الوصافوض نوه 2 ۳
 ناو روا

 هز اب ترص

۱۸ 

FRE 

 ل كامل
 نالو

 لاج بوشروا هلی رب ثر امم

 وا : ن

 r جاور

 د 2 ب وشازب هنر رب ماتم

 وز كنور اط ۲ نار

 كمامروبل اصو هلبارور طه
 نالو

 یه شرم

 اوز ی

 جاوا

 یاب هلیارب نی

 صحو نالو اوج و ربتفو

 دادی یک



 ۰ ی

2 

 نالورشلواهر اپ هاپ بویر رم ا

 نالو شر لاجلانج نوقم
 نالو اولی ولج اص 2

 نالو ښنلولع لوس

 نالو دب اتع فس سدس
 شراي بوپ الن اج هراپ هاب سم

 نالوا

 هتښو ناسحا یدیارکشت کنم
 اما | دیتسمەىلكوك هکغب اتسمدخ اب اتم

 نالوا |

 اه اکو ههبشو هلن كم

 هال رشلوب تروصولکش نم
 نالو ید اسیاکشویکنن ی
 نالواردلط مطب ال لیت

 دروع هدو ورود ن لمنع سم
 نالوا

 نالو شجر ضاح هنبا همم
 نالوښخرول ولیرا ص هب هنر لیت

 ر نالو یی مشن یییالفوف ۳
 الو شرو ںالو شرایشروب *م نم

 والو ازم لب ارب وکی رل الوق تم

 الف نالو وشم شو
 كلدنموزر آهلب اقوش فلک "نوسم
 نالو لین ںیوک
 نالواررفو قد اه هلک دیم

۱ 4 ۸ ۱ 

 تیغر اککب ووسد هسرب یتیم

 ی و

 تک

 hi جو ی

 نمی اج هنیرر مرا
 ی

 هو دکو ن الو شوک هر ام ہم

 ےک ےک

 وک
 هنر لوانم

 ںالو مب لیمو

 نالارنلوارسم شمل اوف "

 نالو یا پس زد

 نالوا

 لو امد ایزو نالو نکوي نع

 ا

 الو شراب خم هلبرر

 و موج هنب
 ۱ نالوا

 یکبار ابطصاو ربص َیصتم

 ۱ ا

 شمروطوا هسلحر دص ردم

 ح نالوا

 شل دیر یش اب بولتبص غدصمم
 8 نالوا

 نالودر و ق دص قدصتم رحم

 تیظاومو ادا هشیارب یم
 نالواردپ |
 هنلاعنس اه فرص كز هد نرصتم

 و صوصخهنم ریس او جرو



 ۳ لا

 اھا نط ر

 خاهدکورغ شنو لن سم نالو ید نالوارشلک
 هلباتمالاعو ن اش عونر میم نالو|رثغلو۲

 نالواولن ان
 نالویکرلهنس ندنرزوا ی یوم

 فل اوسم نوجا س شب د لوم

ERالورشلمارلرو نالوارتعاذود یوم  
 و نیروشونشراف كب قلب تم
 ۰ نالوا باب

 و نالوارک كب هنر
 جای ہلبو اند ہین و یک ت ایآ
  یوسدرالوا"
 حانهیو تند هک ابا هم | هچانشمتایآ تابام

 نالواتوامتمو یل اقام ادب مانشد بیوکوسیزر اتم ۱ كحاو تبآ نالوا

 لک كامب هیدظد تن تک
 ۱کیزکدب اعداد وع انکی |[

 نالفاردب اس اکش ندنررب کام نالو یفاومو نونجوا نکس
 و مرو

 هرک امو تیروشم هلی رن لوا ۱.

 نادان هما نالواردیا
 ترشابمو تب هبا تبع ی < و ۱ نالوا
 نالو ی انبیفیف ناب یت نالوا اسم نالواررکب م لو بیو نیروضو قشر اق ت ن نالو ید 1

 هک "زالو رزاتمو قرفنم ۲ تم
 ہیدہد هلبافلکیو نالو|شفلوامو
 ۳ نالو نر سوک هنطنط و

 الواراتوطدب دیو ت ممی ل

۳ 
 لزوکو هان بود اتهد توت

 نالوارلشدا
 نالوانونسمنالواعو رم

 نالوره امو ماع هدنیبرش لعو

 هالوارشقابسک
 نالو دکر بالواتس م



 ۱ خ

 ۱ نالو روزومدلخلوا مایوزو تم

RE ES: 

Eناللوارط  

 بلرطض هک ۱ كس

 نالونج هات شتبا جور ر جور

 دعمو یواسم هنر یواش
eد  

 اض جوا عداصال یو اشم نالوا
 واسم نال ئو ابن نیر

 E ۱۸ > یوا تم

 E 2 ا هیبپ نانو رتفرآشلوت دات دیره
 ؛دامو نفر له نالو ار کصح

 نیا نالو ییدیا نالو نع اط نالوا هدنکارب يارم
 )لوک داف اص "روف | نالوادوقش برو لو نر
 الدب تو اضهراپظ اکا ینو نالو یزودزوسنداب عمه
 نالوا غرب ایر اجل هطوا رسم الهرضوهاص یه نیان

 ۳۳۰ ر وب سس ناشی تولطو با ۲ ی
 لوطروخ راول ورسم نالو روب ویو اص هنیاون | لی

 نالو شغل هطو ایس

 یک ارداف وا قالا

 د .



 نالوا همزن نشو هر رت تم

EIAنالوار  

 زرا اولش اوب بویت هل نسر
 نالوا

 نالوا رک لوب ېغوط نم
 هلم اعم هلب نالا مو نفر یم

 نالو ییدیا
 یقه بهش دَر

 برب نالوا
 لالو ہدقمالتوا هدراچ یر

 الو تنم اونو تست

 نالو که بضغ شلراد رم

 بیس عفو از نل اہو دک نم

 تمدالاصاو نالو ا اور یو لابیو

 لاح ءا اب اضمو

 نالو نیگدنرونکهلیا
 و نالوارتشیفهراب هاب ْضْفَر ۳

 نالوا ثلغاط
 ا ۱

 المدتلوهسو نفر تم |

 کری ر فول اش اهبزو دو صقر
 نالو اوحیدب |

 تهرم بوججآ نل اح كنیرب نم

 لالو دا

 و شنمجیر افون شه اوز قرا

 نالو شوید ایدز

 ورشو کر نالو اکہ کرم

 ںاقوو شوب تدشو نرو کک

 نالو شلون نیکو

 شغب تفر افم ن دنس هجوق امرا

 دوناخن الوا

 لزوکی دی میز * مر
 لالو عربو دص

 نالو نلف ارب شهلوادلر ور

 نالافهةننافو لمدآو اکو

 ا
 قللوفهلبال کلام یادخ ع نرم

 ناالوا رب |

 دنیربرب بوراو نکنم تجار

 نالواراناج

 سولو اول هبلفو حاجز م

 نالوارنمنییص |
ram 

 نه هلباکزا لزوک



 ثاوادمو همباعم مو دنکی وادتما

 نالوا |

 یمایناو تیاهن كن هدام هرم
 نالو رکن كينو طح لم

 درر نول خد هي هد امر لدم

 نالوا |

 || ىكى دم شنود نفت
 1 نالوا

ÇE FES ers 
 بوراو هزآ هبیزا هب هدر تم

 زنه تثار نالو شالت

 نالواررہ سک

 کما یس غنی وجه ددنکن حکم |

 ۱ نالوا |

 كنوز تود سد
 رو

 | | ەدتىيد قوصررادنید نم



 نازک ۱
 | تسهو نوح بورود ی ام |

 ہو

 ۱ وشراف هنر هد وع در َْصَ

 2 هنسگکبادالووباوغد

 هم | نالو دیا لعحخ بول ی ام |
 نالواتسودوللوشدآق ا

0091 

 نالو یدل صت
 2 is هدنهز لم
 ا لشا و اب رم
 ۳ جم

 "هنطاب توق دوجوم هدنه نرصوصخم ۱

 ناللوارفمروفییرداج ما ۱

 دزو تبع عطف ندنبب درک
 نالو شن تنا |

 .ناللاشهیکهنب
 هلو ادب ید راد * سس

 و یواحو ناله الو ونیو

 نالوا عم أج
 ن دپ ازواحت بولک هن لع فا

 و
 بونلوب ہںنلا تسکره لو ام

 نالو زین ومع



Kî llr” fo 
 نالو شی ا نیش | | بونالفو هل دو ںالویعدیا

 ا نالو دی شین ٠ یرامو زفانیموکمو مک
 نالوا نالوادلاتعو نور قم |

 شر دنر یس اجا شلجا هری | | و دارا هلی ارد باط سیم
 نالو) بلبدرابقبوداق نالوا اطاو فرقو بور دشا لاوحا |

 نالوارثفلو(لح شیدا نم نالواءدندیق
 ییروص لبویلو ا ملح هدنماذ زا ۵ ساتو جرد هد نسخ تم

 وب شبا یی  fنالو یف اط ۱
  4هلا نوکزودف تنیزو بیز ېم وه ۱

 نالوایزم نالوا

 هغمرذلاق لوب نالوا دال لم |نالورشلوانیعمج پوک نک
 <  ev oدد اق هنس جل ربا جوکو ر دعم

  0نالوا نالواگب ان اکتس ۱
 دال ' شلکوب یا | ین ابو تباث بوکر ميارارب لو |
 شمئکید شنود لدم ووم نالوا |

۱ 
 نالواریغتم ناو ثغابف بوریک می معلق صحم مش

 نالوا رشات بوش زن [ نمک م شرف ار و | ]لول بف بویر شوبد یون | | نالوا باد یعتقاص ی ی ۱
 لاد اوم ابو ترظرب رم یحربوشکشبیو هب ده نم

 قرهلو غاد رپ مرر نالوا نالوا

 نالوضتءابسک تثبیانعا | | تیوب کشید ہ ده یی
 | هلند فو ددوکرضبح رک الا
 نوت الوشفکم ندنلفد اف | |ییباطظفح نالویف اص لر

 شخادل بولو شم اال خاتم || نالوارفلفاترعجسوکر ام .

 نالو عرس وکی نروص || اهدلوا دمرک شن افغ "نما



 نالو ازل
 24و

 ل rE وا نال
 و 8

۵ : 

 ریو
 نيج خادم ر ال ۱۳ ۵

 ر
 ۳ اه

 ںیم يا ه نوه:
> ۹ 



 ناو ارآبویمداشوب ی در

 | ها تاماکعسادسزهم نم
 نانلواهطاحا ۱

 وکی اپصخ یجیابس ات بی
7 

 و

 نالو شاکوب بولکت اه تاق ن یر

 یزاف هل ان کد ضو وَ

 ںالیق
 م اتمرافم ندنسهحوق بم

 نون اخ لوط
 هیزرانمو همصاح هات دم هو هم

 نالو یی دیا

 اینو ترج ید رسا ترم ام

 ۱ نالو دبا

 | صبا تیام
 | ۰. ندی اص یتیکج تیام
 | نالوادحاو رنج هلیارناس ین ایم

 | | دم البام بوب اصمفرطرب فام

 ۱ نالوا

 نالو رنسوولد سىتي نجت ن اُم

 ۱ نیو باو وشر اف وسر اق توا

 | برفو نیمی نالو اوکوق نو ام

 ۱ نالوا
 EE E رو عج تم ما

Ea و 

 ۱ | نالو نملدلر دوس هطروا تم

"۳ 

 سس ل واک [ |[

 | یکدپ اوفع نجوص كن هنکرو
 | نالوا

 هه رطایربرم هلمارل اس وام

 نالییالوض |
 aaa دا

 نالوا |

 ۸ | نوک عج لماخ نی

۱ 

 رج E REE ا

 ۳ بوحعاوص ا
 کروا

 رونلوا یسقت هچر اپ هر ی | ۱

 نالوا |

 الرتب ا کد جو مسج ذی جم
 | نوبالقوب یب سس نم

 ۱ نالو یر دښار اربخ
 ۱ دو متر

 | دالفا مروف مروبو ا

 نالو رڪديادلڪتو دانع ١

 |ضتوطوا بودی سلع دنع یم م

 نالوا
۱ 

 | تنالوازابعو نانخرو نشود ی م

 ںالو شنب اد شکوط ي |

 نالواذغدابوطهرزو[تیحمج



 ن ےل ےک

 | ندیاتوادع عرض هرز طب

 نالافیاب قاتم

 ندب. دلت ومال یاب
 نديادیلقت كهل او كلنوب غم |

 ناو نبرد لا ۱

 قانواندنیب مفنب یربآ نیا |
 نالوارمق اورمواهتیرو نالوا

 ریوسفم رینجالطص باسح مو

 ن يلو کم یرلکرثم هبلع

 هرس رف الع معطف نداوس ام لم |

 Cp هقح هلص الحا

 گاردب الش قر هلوالتتم ایم

 شیب مو عسود هدا لع يم

 نالوا

 شه اظ هلیاروج و دیک یم “م

i 
 تع دله اركب انس لها وم

۱ 
 نالو شوا
 بولبزوب ندنتتیهیکسا لسم

 نالوابتتم |

 د ابنناو تع اط رلاخچوح درام
 ناللو اشیا
 نایلعاجاووس اطعا هنیدزوا مرم

 نالواردب اناسحاو یش

۲ ۰۵ ۵۵ 
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 نالو شرس شب اب سیم
 یھ وکه باز رط نیطاو فیفخ :

 نالوا
 نالوارمنف تل ش . میخ

 یر کیو ها اوج ی

 نالوا

 نم

 نالوا

 فف او هرانطاب ان ایش

 ثقف اوم بوبوا یجدیا عابتنا تم
 نالو یک دیا

 نالو|رفعلو لوف هکادالوا کم

 چو شفربف لوم

 نالو تهتسو دنا ون م

 گود دیدم یک ںی الو لوبتم

 نالوا
 نالوارو مسمو ناد او نس تما

 . نالو اول ەہشو لکشم منم

 نالواناعو مهاو نم س

 ماو هدر ایر هلص اف الپ تم

 نالوا

 هدکمش ریا ن ی ص وصخ و تم
 نادوا

 نالوا مفاو هدد اعر رب ل 2 | روا { ۱

 1 ات دلیسودنک لرم

 ل : ی ی صم

 الی اوب یجدیا تاطب م

 حس

۱ 



manan 

 ناوارنعنلر ذات
 ال اق وکوص نداکهکوص مام

 نالوثلکر ی اند هدرلن امزرخاو
 ام هلیابد ا یحدب بد توام م

 نالوا
 نالو دوا یګدبا ادا ی اتم
 رالودبادورو یو لصاوو
 بول [یج داسو تادا دا ید 1

 اجو هدر یحدپا هکر اتم رام

 تالیف بوبب از هدزوا

 د نوجا تور هر اتم
 در هلناتمو ۵ كنحندفطیکیا هل

 نگار هرزوا) امو نشو نل وا عراف

 کذز قوص نداد عظم نام

 رار وپ الاوتسانآ نکاتی |
 هلا یب اس ان نس ام

 نالو یی دیاردک
 یتزانلو تراب ورشو می غاتم

 تمور رل هبغم تبعات

 بیو
 الهتفنواکشفلوادیکات هک

 ۳ هدر, یر یر ا

 نالو تفلا ریمل آ تل ام

 ساب ۱ ۷۸

 . نالوار ات هغورر, ما تم

 ی اددا هو نلاف ههلاا لام

 7 هالوا

NRE 
 نںالاتس دبآ هلب بارتو موم متا
 نالوا زد ییدیاتینما نا

 نالوا
 بونا لع هدا یکدیف ان نا

 نالفاگدب تیبصو نیکتو تابث
 هدزو تعامج نالوا عقب یوا

 نالوا

 هور ربو دنک شنب له ات لحام
 نالو شم
 و شهلواتیوتو دیبا یاس

 نالهاذن:ابسکت ناتو ماکو

 9 اکیا مس

 الفاخداحیدبووهظ نوا
 7۳: rer "لدابتم

 سذدمو دوعسمو رام "راما |
 نالو

 هدر هنر نده ط کیا رش ام
 نالو بو



 نالو یی الاعیفو داش ز جی
 رد شلازیکی جدا لزوک سم |

 نالوا |
 و نالو|ولغمو ول هپبش منم

 داو نک علمی یو تاب

 نالوا خارح «رزوا

 | ماسرسوشوهدموریضم وَ

 تالم)شلپدوب شفلواعلب ا
etary 

 تا نا شوف الورش اب ج بم
 ۳ ورصم

 فر هنلواد انتساور ابعاورظد

 و ی ® ثی
 یمهطوا | ۱
 فن الو النوکن دند بم نما |

 N ری اهن

 نالوا
 تاب اکرزابو تراع وَ ةرحاتم میره هماجب نا ت 3

 تحن دیار الدو لذکییراذو |
 لا |

 “دوسر یز اب یعدب ریست نف
 ی ی

 و نالوردپ [نیرفنو لصف ین

 نالواهر اکشاو نابعو ا

 قحو كرار ۳ نام

 فطل هنبد ابع ییرانرضحی اخ
 و ٠ عوجی لټ لومو ناسحاو
 مروم و ناب ا هود

 كب تفماوم بودو | ب اسم

 SG ییماژت هرم

 نالو!

۳ 



 لو اثملوا المع او قرص لوس
DERE ۱۱  

 |یلتملوا حرص ةلمفا وال ذب لو

 هزرو تو مبا هانم ۹ ۰
 نلفملو |
 تاتع ناسحا ماها رم یا

 یو یزامو یرو یخ
 ناللوا
 ی 4

 تانسحوتارمح رآ مرهم ترام
 ما
 دونعم ندنانسحو تار هاما

 ا

 2 هد

mgd 
  ۳چی اها

 ہا نالو دوغوص شفلوا لورم 5
 ٥ے
 نفعو دلواقد اصو يسار دّربما

 مرام ۱

 ا ا س ا ا س

` Hr 
 سم طه

  ۱بس لتتلس
 اوکه تلجرمر نالورصر اض ورم ۱

 نالوا

CS 
 نهربم و

 ال

۱۳ 
 نالوادربوه درنم یدیاراسدا رب
 | ]ی هم باب شجن

 واور لاا

 رر !تافوو نالوا

 لس راو



  TTTتست ۳
 لاو اف ا توخافم هم

 نالو دیار نفر
 تل ادیرحخ نمل انا ا

 فحاتخاو قلواادج نبا هام

 نالوا ۸ دزاشب دنا

 شهواباطخو دانشا بونلوا ||

 نالو از اف اپا

 ول رؤف نالوشخنواانبیکوباب ی

۳1 ۳3 

 نالو ملو ا یظ هارو ر
 يب اقىت .نادروع ا

 یهدنااس ا كنهن الشاب ا از

 ل ذاع ناما لع

 ]| دى فویلانماو كنروا عیب
 الو ی مو دا هس
 | لاو نالو ندا قلاغو

 نالواهسد

 "لو ولید سمند ل .

 ی بس سم لا ده دیم

۳ 



TTT 
 كربااطوغو كنج لس اما نالواگدپا هنحابم ثحابم

 بونلوازبیش تالاب هئس ارب نضام ناو اراد هب هنر هام
 شرومآم هس ایم او ندب "تیر نایبف حب

 . هنسکنالکبودک هرلطباضف | شوک هبمند اقا هیلو ارد ام ۱
 | هنبایو كقينلرشابم شام || هلی فرح طمبولو اه دنسانعم

 كقبا ماه بریلش اب || دیساف ی ترابع ندم الض داب |
 | كنج ميغا كىئتىك داش ییا ءانعخا ادام |
 كنبااقوعو | كقبراهظاتموادع ندنجآ ثادا |
 قازواو یمانواندنبرب دع اُم نالو دی اتددابم ناش |
 قوعوص روبن ار هنر رو .نلدا || | كنياتوسهنساجا نشرب ةر ام |

 . قمروط || | نمداشاب هلبانیبخ یمالشابو
 | قهشایواهلبس هجوز جور هل اما | كمكد هليا هتنهرب ی هنشر هلک ام

 | یسور بو دب اانز تروع ها 2 | قط ضراعو ادیب ناهکان دام

 قلوا ۱ رلخفالش اب نآادبم یو ام

 | نهفات بودبا موز اھکان هَ 3 رلماخا رلناسحا نلرم رام

 | . كقياتوادعوصخب بولپرب(ندنرب هوقو یراق ار ام
 و كنازلتسود قمراق تالاس كتبا ترافم

 كقيا هظحوامو تهد یرلنادبم كنج یلزرهم, نر بم

 یرلر اتم هم رغلبم "غلاما | نالماوکج دداهب ناولهب نیا
 سل اخندییصتفو ناصقن ةا | تنی اموغ كنج تم

 كابا بزن هطازاو لاک بولوا || || مرکو مظخ هدندنعسان دلاس

 کافوسكي صوصحر نمالکو نالوا خانمتعاب هس ان بولو |

 نقی هداز كب یفاصواو قمار تمروتکر کر

 - قم لو لام ناب سسنیلکو حفو تحاد س ام
 ب ا ساما || نمکوف



 ا یک بولوا |

 نیفایو ناوج. |
 نی هم

 نالوا _

 تنص عودروینلنبدبائآ بام
 ا
 ق اخس و هلفو یهداکه زانم هام

 هنس هبدرهننبلاضاو یردنوک
 تسالع هدنمسر ی آن الو ا عضو

 نالوا طس ای هشود بوب اب ده ام |

 داتسا هدا نالواولتز اہم هه ام ۱

 ۱ نالوا

 نالو اززیکیک عن 2 ام

 زالوامرهش هیهام ها ام

 ضیا ه انعم ءناوهام |

 با انتم یراومه ام

 نالعانادابآدروصم لوه ارم
 نالو یاب نادم قلب هّهاَم

 توح لیس قلاب ,یهأم

 شوف ندانب دزبیفلاب نوی ام
 شاع ناناواذخا هام هام هته ام

 دص یددعنول ام

 تسود ید دعزوپکبا عام

 اچ سس

 یازمالک نان ات u | سد شکر حمنسودیک لام |

 الو لیونل چوم چوم ل

 ندنت دولت اط هلد یئکا شوخ ات

 نالوا بکرمو تر ابع ۱

 لعمل اب ماعط ماعط هدنرزوا هد ام

 یمن ابو هرغس شلو ابی
 یش ایج هرفس نال اس هدام
 نالوانوبص نالو داف کوص میا
 غابیلوفوف لوک عرب "ام
 دیوه دنس انعمرفب رفت ام

 انکار فطر بویلو ایعوط 01 م

 بسکدادعتساو بیرضق هب هرو

 و تب هبهتشرو نالوارثتا

 نالو اشن لیم
 لورم افزسدیم شخ ساب شوب ام

 7 لص دنا

 انف ناماس تورو لانپرسار

 ۱ یهوخ هدامو قان هو دمنیدو

 ۱ لص وع اتاك ماوق هردو

 | اقىو هنس نالتاق هتیرلهداام

 نالو ٰاخندب وئو ندهاک حام

 فاس لعو لف
 لاعولاعف انالعا حابم ناعاش
 نالوا هد صو مخ رازی اح ابم



 نوت TET انا

 | | نالباتطشلای اولا تلات |
 نالوا هتغشأ ىل د نوم ولاا

 | نالوا شفار امه ددکو ما 7

 یمسا شر ندننال آب ارص 1.

 نالقارب رلوط ولع لام

 لغو بوسم هب هقبا» لام ام
 ۱ :i نالوا

 تو للنککزانف توز لام

 وا
 تلمرالیدادوس هز وام

 )نفس شو شلغو تا

 « دنس انه زالو نمک رن یم ام
 رک یم ایمر دبیر بکر
 نوساز
 نانلوادیماوز ما بووک لم اک
 TREN * تمام

 ر درع تیکت

 لڪ نج هناوا تنسا نام
 ادم یفتفو تب پد نومأم

 دیسر هنساهننمو تب اغ ذ نما

 نالوارتملوا

 س

 احا م وجر ندنفطرم ۱ زوما

 |۰ دس ياشرف هعط نیا هرابع ام إ | هل

 ۱ نانلوجزودیمابولموا لوم |
 | هلا هدابرتلش ار دق هت هوم ام |

 نالوولهاب |

 و ساخنالوارشنلیف نیما نوم
 نالو | شهلیفدازآند هک

 ناموس انک نرو شف هد

 | حانلصرصعرب رب یدپ اعم خا

 ۱ نالو !بنبس هنسماخلو ا |

 ۱ نالوارباشم هیبش رک, ام

 ۱ با ہ انعم ن ام
 | شفلوافلاووضبولسلآ سونام

 ۱ نالوا

 | .aloe کس نرون وام

 ۱ | بک ؟زننسانعمفرطدرآ ورک ارو ام

 ۱ ردبرع
 بک دنسانسنالوب عرق "ا
 ۱ 43 فک یا

 | لع نکسم ناکم دروب یوم
 یم یس هی ارب تنجو ناکسا
 یآو ردرفصارن هکرف یآ ام

 د دیر اع

 .برهش هیاندبآ دام



 لا

 ردبیرع دژ ه لس ارحم

 سانوفهتبط ناب تسوا الاب و ام
 ردببرع بیگز ننس انعم
 نهج کو یاو دک دلو

 نالوا هتمیرفو عود

 >ومه)خاد نن باب بالام

 رد رعب نیسان نالوا

 امد ادوجیوم ناف بو ام
 ددبرع بکر
 مبا ءانىم نیمار ام
 بکر دنسانعمرتسو لوا ۳۹

Pe aمو ۱  

 یم اد بویلوا عطقنموا ما “کام
 نالوا

 هلوعدخورکملها ر ام کام
 كحەبب تالا رل هلک هک

 مش كجەبب کا
 نا لوک

 نزوح نالن د قو اط ناکام

 ناالویموهغمو محرم نرمال ام

 صوصح
 ی يسا نالو م دف نو قلا لار

 : ام 7

 امرالوا ناوبح نط ات لام هر اس

 سعیصو هودوتاو یراجو هلوک ۱

 تی اصل ام ودم یرالانماو
 لاموللئ مرم وکو نوتلا
 ننسانعم رم اوف هدفا مام

 زدنیرع بل
 ردف هنیزغ آولوط بوط لامالان
 نالوارلوط
 و نت اعم رس اه : با ال ام

 د بر بکر
 نالوارسانعمو هدو يلام

 رد رع بکر هدنسانعم

 ر اکعمطورهلرح تافد قشم

 نالوا

 نالو وج اص تورت نیک زابلام
 انف تور لاکو ی رانا
 یکه دنسانعم نالو امزال مل ام

 ر

 كيس هدفدوس نمغوإ نام اضن
 فرصمتمو یحاص كن سرا كلا ۳

 کاح ناطلاس هاشدایو نالوا

 كولم ان انلو ا فرمت م

 تاکلتفجو
 یکراشدایو یس هجز ه اشد کلا

er 

۱ 

 د ممم صد تمس



 را

 و
 یاتحاح یل ہیر ام تیر
 ن iA ت ا

  Eرپ 0
 ۱ ا شوند ام هدنسانعم ,

 عونصم ندلت هل نیم بولوا
 خلع الو از دفن داوآ كن هلک ان

 رونلو اف الطا می یروب ۷0

 e درام

 تالفوجاصتلعو شرم شنا

 یورم بردود ن دنیډ رح رام
 ندیا 1

 منج نخفرام هندکح كنس هند اط م ا
 : مدانالو ادلاتبم

 زاقولوا رابازمم تی
 نالوونقوط یغدبارسم س ا

 و * ۰ نالوامۆكب

 a امیر اس ام
 ۳ لص اح دم اعط هد ه دعم

 هاب یا ایا

 تک اخت ۳ نس

 هم ۰

 نایلوازخاد اوبو ا
PEهللااش دو  

 ید تان نیم

 ۲ زر ین نم مک

۴ 

 یگان دب نهی ننخزوب سیلک طش ام

eTهدوصامنولوا زما هلول  
 صوصح هعَموط ەننزەغز ا

 شکن ابط نالوار دیک ی
fنالوا  

 قرەلواەد إب نایاب ا
 1 ین دیف ٠ "شام

 بنیدشو صفر قََصام

 شک الکی
 الدهن اسلوب عوفو هدن امز تلالد هو

 سس سس تستی

 ردسر

 ولاد نشه دیوط سام

 نالو دبا طبض دك
 ت اتسم یلسام نتساتنالفا فلاس فلس ات

 لما لکشندبا
 بیک نسانخمییغو هشم اا

 9# ددیبیرع
 قد اص نکن دلا ثاغ ام



 ۳۳۳۳۵ و وینی ۳

 ۲ لا
 نالوارثش کمک

 و ماو هیفو سس

 کر هدنس انعم

 هل از ییز الن هنض یصرب اوج یحام |

 ۳ نالو ایعدب دیدیا |
 [گنلواجازفاونمنا كلن هنض حرم |
 رل فخ اخ فح اا

 حارسا شنل اونو ادخا داش

 نالو شفلوا
 تلمع نالنب دادوس هز لوح ام

 hit دم ماد 4

 E بد ام

 یاعطنوکو دو تف ابض بد ام |
 فضا قو دام

 نالوا ابی رد کلام ۱

 تین 7

 ۱ ۱ صوصخنانلو انایسبو مالک ماب |
 لیصفمعدنبرب لمالکو ۱ ۱

 | هباوکدزسح یجیبا حدم خو
 ۱ نالو یک دیاد اب
 هنن هدلاو انار نا

IYا ا  

 اچ

 اف ا م

 نالوا وشلرو ننال ند ام هارد ام
 یو تی

 یلخ نالوا هغوطندا هاژرد ام

#9 ۱ 

 1 هبن ات هبط ee ا

 ۱ ددبرع بیک هدنسانعم

 ناوج نالو اومد وام
erنم تی  

 ۱ نالوا

 | دد شید كنآ هک سه وام

 اباء امم هت
 رڵهرانم ر هب دلم ی

 ..هیانم لغ نانوفواناذا دم
 تصفو نذاهنسو دنکو ین ذ ا نود
 نالو ارثلرو تن احاو

 ںاوج نالہ د جو ندایب سا
 نالو مط یاب دیس دعا



 حس

 نایب نوا ابو حیزفسا
 کلماعط تفاض نزن بام

 یر هرانممماج ندم نزا

 لما تغ اخ راز ام ثرا ا

 نلقولوا رادار نيز

 انف مجرم كمالک لاا

 دوعوتعحر اعاد كن هتشدرب تا

 لج کیدتب نیکق وراق بودی
 رادو دک ك کوس تاکو
 بتکوشو و لکوش هکناکمکی دنیا
 رولو حام

 5 ددیبء اا
 لوالوعفم هدنلض طول موف نون اما

 كو
 ډز هناځو یس ارا كن هن یب ا یا

 نالواهدنسار قلم الس هما مارح
 كنصهاسداب یو هر اد او هطوا

 یس هر ادنلمداس

 | دفاع 1 ۷4۰۸ [: تام | ۱
 | لغو ا دف كنرتباخ لواو

 | لع هدنسانعم یدّب ات اقو فا :

 یا
 دساحداطص اعلننولو | مرطش تام

 | هب هن اش دنلوب كه اش بولو |

 نوبوا هلملو ارظ ان هد اسایو تار

 دشوار ذب مانا ءلمجووب

 | نوش رقم ا

 اد نوب شاخ ما
 یسلج
 نانو حا نوع اق انو كنيرب م ام
 اکو نزخممارم
 كلن هنسکرثنج ات افو یر ام

 هیلضمسرنانلواوجا هنس
 | دنزخ هلیبسن اغو كبر همام
 نالواراتښرکهردک

 یهناخدىكو من ءامو نرخ نکا

 ونزخ رویا ۱ ناکام

 ندبااک
 یددعزوکیا تام

 ۱ رل شام / قم

 ت ضر ید کای فف مو تمرکم

 هیت نح نح ابف ہاک م ۱دی ام

 ۱ ORY واسط

 | نالواربتسمب)وبتموروپشبونلوا

8 

 ۱ | نت توپ ندناس ام



 :دزگبودیاهلارد لاو

 هلماعم هلتلولت اطو تیدام نال |
 كا

 بلوا لپو یدیلود کش اک / یل
 هک لک تل ددانهدنس انعم

 هدنس انعم هناا ناو طرق ابو
 رد هع ظافلا

 ناوبحنالنبد نالسدا ل |

 نالو عیال ا هنشهرب هلب الد سیل
 لصاحندنغوف راع ااھرح تیل

 رولوارركبەرذکەکە نلت لترولوا |

 ممنشنانلواکد ه د همان م اسجاو ۱

 یک
 د انهو هنسهفح بک هل

 [توح بیر مب فر وبشا م

 بولو برج دب مرکی هد هین اع

 فز هدلناسدو ښکر اد باح
 هراسق ارواو بژکمو هس د دع

 | نران الف رلنویشرلغ ام ما || و تراش همرحرهش هنری ات
 لل <

 نالو شاو م الم مز قشسوب ن

 و توشح هدنسودنک بیال انا

 نابلو یس هاش ډرغو بصح

 | تفرح امواوو فلا تل ورخ
 تم الم كلمن نلعشموي بلا

 ؛اضق بولو ینکع كضااو

 تلوپس ناللوا عفاو هدرا

 یامورف قد سکان نا ئل
 نالوا

 ددتمالع

 کیشلوشو ینفرمو ہنرهو هنرام

 مور دیپرع تادا هدر انعم ۱

 با وص ء ام

 ےس

 رک



 | نا | هدح
 ردتؤم طقف ًاضیاهانعع اهل
 تانالنید لد لوک هچزغآ ءا

 ىە
 یولعنالواسودوت كسا 14 و توام ام ۲

 رولێروف ندنوود شه آ نام ردلیلد

 قلضایب نالوارصلاخ كب شاطتمقید ندلیدوش اور د لول

 ناز ناسل لد نالو منک تلا ی نالو ابو دوقلو

 ماله دنس انعم ن دیس وب ا نالو شدن اطوخا شاپولول

 | ة2 کر تابع ندنظفلاذم | | دادیم روصام یدوب هو
 | ددو بوكو | جرد تّیلا و یم ا كنیرل بلور صوصخ

 نسکندیسنو غرد ن ام | | وداع هغوبج نوچ كع إنت
 یمابیوا ږییاکا نوبوا روم یرظمولعم نانلوا
 تفو باكا تن هنسکوب : ون انوا زیف نالو زانو لزوک ی

 تیوعیهدانبو نوبو او ییدروک نیس ن جلول

 قاغسوبوسنم هد لوک ئو باتعو مذ نم نفرت
 دالوا روم قلرازآ بولبداد +

 قلو ری اوون کانو نیل مول
 حاق نب نالوا مول بج وم ول

 شضزرسو مو ان اهیمان مال و
 هنسک نالوارذبا

 لا نوری ام اد ن دنفس ان مول

 ماف دییشیچ طوب كند انو
 نکسع عودرب دول
 زس عمو ط ن دناو نوا كن! ۶ک

 درک ۰

Eیروسزالوارضودد كنا  
 كغتآو ن ایز داهناس (یولع

 یراحو ينافس

 ترا ج ر دیر ءاه زر حمارا

 و E E قاب

 بش رل هک رللیل لاب
 ضیا ءان لً
 راالوا نامو ویک ان لمن ۽ ل

 تحارو لو مزیو نمود ناب

۱ 

۱ 

۱ 1 



۲ -. 3 ۲ SIM 
 || رلهسدز الووتفمو مزال مزاول فتاومو یفرح مال هدنسانعم
 سیا هاتم ث امزاول داع دش افر مص اهو یطفل

 فرض ندلغوا عبط و داخ طول ردیف بیو
 كقبإ | | نالوا مناد بويلوب لاذ لی
 یم رشزرسو مول امد یسان مل | ۰ ددیبرهبکزدنسانعم
 نالعا || | نالوا جعا لابوظقسغآ تل
 كن نددین اض ئل رسا اوا i قر هلل ابوط ناک

 هلو هان هتیزیکید هکددیمسا نمر« دن امل نصر |

 رونلوا میم هنیمطمآ روم یک ناتلفاتحخ دنا هنکد

 رل هتشازالوار اون الا مم "ال مو ۱ تابت و راو تلالاتعب

 زالو رکن ال لا نامل بول هکدیرکلل ژ 13

 نو فو نت نالفازکاس |
 7 ںالورص رص ہنلا کت اکا
 | یکن ارادرم قلنتش دلو ول ٠ ناشد |
 | ۰ هننیملائماو هنر غزا ناب انللإبوط لتسغآ یا
 عمان هو مالک باد اس فا وا

 داغناذامنمنیص كاللا دو | نالواترایعنورفن كيب قلا |
 220۳ لقب | رند اقوا کن ته

 هویم ن دانید ماداب رول ین سر هلو: ن دلایا
 ناوتان ماداب شور لاس عطف نانلواریبقت |

 یساولنح خدا رول | | دیا دناموف یکسع ول ؛اولریم |
 | باكل رک لف كطول عرق نیو طب اض
 هاپمالغ هتسکندبا | [نالو|قلعلمو نالو حال نج ول
 لورتیزوس یحلتن اب كدوب عو | رل هن
 یسود وب صف و زى رلي ۆد ذولا | انا ذالامو ءم لب | قلا دام



۱ 

 ایواتآ مال ماگ وام ح

 ا
 ب بهت کیو بوق وب لآ

 لقا ها ایذکا هکددع ناللوا
 دولیاللوت هدننیبیم هنئناط تارص

 اتوب یژمرق یوصرب ندنابولوا
 نولو الص اح

 نالاب رھ“ فک

 یس رارش تافوط هک هم ۳4

 نالو شب مکن تاقوط ههر دکل
 نالی روا هک ابو تافوط نیک

 و راز تافوط هک هه ٹوک دک

 نالوا شفلقرهطم من اَعوطو لنس

 باق

 یدعبامكمالکن الو اھ دەم نک

 راعشس یه دلو الاغ همولکن هلوا

 دیره ل بلخ فرح متم نوچبا ٣

 مالک ب ولو! كتلي كلك ۰ کن

 نل شکن منطق

 دا هانغم 2

 كر رع

 | یولعمزیتسم هغب افییزودو لا نک

 ار نح ه اتم 23

 لفالصاسم نفر كنهن ۹

 مولعم يتسم هغه امیزوبو لا گل

 ۶يو ۱ ۲ 1

 بیر هدنسانعم نوچ هلال
 ۱ E زر
 | و نا هلبسل اجر نامه هزوک م

 ۱ ققاچ یمادلداب قملردلب
 كشمبویرلل اچزوک رل هى تا

 یرلق اچ

 وب ین اب هلاچهض درب دلزوک ی
 کلم ینخ اچ هض درب كنم
 م
 تو یی حب

 یازنهساو كقيابيیخ ىلع رل

 و یکی ادیب «لوبهفعو
 ےک یکه ی اشازوکایو
 | تراش "نور فابو لب زوک هل
 | بفدوملا لنبسحبوقود ها
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 یعدانبواهظوف یمن ابخ اتنا
 دنانیو ا هلفوفو ل ابحخ مو اسب
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 شاط تیوذ عؤرب مولعم لعا
 نالو ازز کش اطنانلواکذو
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 ۱ نالو ازلعفم
 ار هدنشانعمرقالوفد اش دال
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 رو لولو ۳( انزال لره مارش ضبط مل
 یا رکب ند هين مع فورح ال تاخیری ریلمو زوم ر عال
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 نرو باوجویدردلکد هدم ديف
 لمفو ابا هلفرحاال هدنس انعم

 درع ر کز تد اع ند نعام

 قلیان اباش ریش ور ول ما ال

 مال هدنسانحمندنفرطددپ بآل

 تابع ن دنرلظمل با همقرح

 رم بک
 و هلبل او هد احرهو اتلطم "تب ال

 ادیلظعل دیوال هدنس انعم رمز ال

 ردنیرع کز تر ابع

 زط ناوی حدر مو ددپ ره نو ال

 نواف «دنسانعم

 ددبگبیکرتترابع ندنراظفل
 فال نفس نوس هبال

 رد برع کر

 ان لا نبس ههر
 مرج هبا ال هدنس انعم یدورض

 ددسرگب کز ترابع ندنرنظفل

 ا نوجباو هدنلحا لال

 نظفارحا هلفرح مال هدنس انعم
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 نالو بحاو
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 لک اںویلر ادلصاند هنر عال

 ,دنجاسیمو نالو مو قاب
 فرم)عو نالو ارونلو ا] اهتسا

 ريغ بولو اندنت احالطصارغو
 رد « دنس انعم نالو دونم

Syهس نالو امزال  

 هلباالدنسانممزسلاوز اورا
 بز ترابع ندنراظفل ل اوز
 راع

 هاه ع مرا اس

 ندنرمطمل امو یسو ال هدنسانعم
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 رد بکن | | یندزانلواریبه یرغبص نک
 جاغا عزښررولکن د ان د یکی یکی | ماعل نالوا شوط هب هدعم شوک

 لوس رغ دال اس كتابیرضمو تالوکامو
 نالو ایم ارحاوتو ادعو یک دن کا | نی ییزدنبکرو طخ هی هیمضه

 نلوادوجوم. نلواراو نون یوم نه
 نیک توادع ضخب دقح هک |ضسنزواعد اتتع ان امز کسا بیا

 ا نو ون زوج کا هنینصلخ لب دس ہنوتل اب دحمف دا

 نالو ىج دبا E امتع او یمسا

 | داس کک نانلوا هيمّم لذ نارك | یرلبالتن امنونلآ هلنننوا طل
 تلع ںامص توا هاک تک ۲ ہنس موه ومر رر وکه وصح

 ۱ ۱ رخ هروک هنلوق نیرحنانم
 هیمض ایم ملعهي هیعیبطماسجا
 روننوا

 يا
 | رولواب کہ تکیوناقو رولوا | دولوا | هد ناهع فوج شرر ال فرحوا ل

 ` فرحهدنس یمی بو نوکیا لا | ادباسحبولو رحیم ک
 ردمرعرج | | و هبددجزونواهدلن سرو لک
 ددوعظفلهدنس :هملکدو قوی ال |هدیرفخد ات س اس قزو و بوتکم
 ادص حرر غد ل اوا مسی یی یا ۱ تسالاعنو تراش اهم لاوش |



Ry" e 30  

 رالوی التوا هووا واچ اراک

 تاطق تطف کد اک

 یوا هلبا هک لاک
 فرحا كنج هلک 211
 ندر کریو خا O نک

 هلطتننزالواوص اس هد نادر

 نلوازماضولینکه رب اک
 زالو نامو بوسنم ههاش داب نی اک
 فلع ناص توام 5

 تدیا تاشف ن دن ان تاکسم لمنو ماع ناهج اندر

 اعتسا ەد نساتعم لدو قلادوخحم هالوا تین ت عاب ۂاھج نارا یک

 ددیرع | | نالپوسدفوطف اغ كنامج ابی
 الب افیک «دنسانعم هل صنره ا ندبا طبضیودیا نف امج نایک

 فکر دی ع کز ترا ندنراظفل | | نریایضورو ناهجو ونگ
 سمار دب افانن النره نام | نالوا سوک ھر یف امج نوب ایگ
 هدب ادملضم اکیا تیک دیس روش الوطز امج ذرو
 وبدرولو لص ابو یدلوللص تك اب ورک ك ندیویم اچو رج لزرک ۳1
 نو صخایو لاحنالو از اجلاوس تایخ هلیح رکم هک
 ماج س رکسم نالو اہ دیرشو | و نالوییتوط یری نبق ,نیگ
 یک اویح نالنب د هښب + صز ر نئوط كنا

 كوه هلک یل ام ط یادنب صبا هانعع ارگ
0 79 : 

 كجم وا رادورنک اغوغ كنج ادراک

 وک ول ماری فب میافورترطر صبا هاندمب ,زا#3رگ

 هنساطدببجقلاتماو هبا سپر

 تیبرط تلم بهذم نید نفی
 و طاخغارفو ندب تعض تک



 سیل سا 1

aaو  

 نالوا غص ەد

 یککرک ل اسیوزس نسل 0
 ورق

 نالواءاوکیلا

 : مر هر مت مل اقا بولبروب ی ۲

 .. .تلعیا حاما
 وه

 تن ا هی
 ولاع ی اماو یسهناد

 دونلوازاع !تنعداب ندا

 ا وکو دوها وج نر هک

 شدرولو |نعب ولو لهکمدا ا ابره اوج ع نشو رهگ

e 28 

| ۴ 

 | اس طس بوت

 ۱ لوب

 دمی مت ل ربق هنل ۷

 او رشچالفاب هکلیرس

 ۱ هد نالوازمزم یکسا هتک ۳9ت

 ۱ | یمن ناسک 2| 2

AE ORO 

 رلداغ رلهدافم رافهک فوه
 و شلوپ وش اب مام رللهک لوک

 شمالش اب هکلیرسربق هنلاقفص

 رلمد انالوا

 ۳ ۱۱ قلوا هدش

Eالواو ئ ر نالورغضا  
 دنسانعم تو هن  نامز 2 : ۸



| NE ا | 

| 

 ولرد ۱
 فلت عادا ولدولرد نوکاوگ |
 دوصف هنیدزوا کیربتانیاف توک |

 نولوا | ۱

 اضب اکو عن یو یلردر یگ |

 نالوا تخم عاون !نوکآنوک نازک ۱
 نامر طلاع هلباف امسج مطاع نوک |

 ںوق اوس الش اط تمق یر رمن وک

 نالوا
 نالو ارا صر ھاوح زار ھر ۱

 یعداف غاط نره
0 : a 

 ناللوارونروکیک غاط نوُموک

 دوهشمو هاءایوصرب ناله

 تا
 ناب نالو! وكن د هبصق ىو

 بوطع یړوال مالک وس وکر یوگا یوص عودو یک وللئم لم یک ۱

 یچلوسف نلراوب هروک مناد |

 نالوا کس ۱ ۱

 هلیوسو ناللو کم یعطوس مایا

 ]| هدنسانعم ناص تاو توط

 | هکوط کاروگ ددفعطع فرح

 مجد قعق کا
 الولاق لکم يبيلبوس , دیو
 ناص توا ع

 و نالو اینک راع لوک هک

 نالو افیعض قف ببتح
 .. ..لیج غاط هوک فک

 ه اکو تفو نامزو لحم هک هک

 اض

 رامدانالو مالش اب کبریریف
 ریفحو رثنالوا لوچ یلهک .ناهک | || تیرایع ند ہہ دو غاط مر[توک

 رلنالوارففو رکو

 | نل چروربخن دش اف رانه اک ن اہک
 س

0 



 یا لح | یتیسد یکاموج +
 | اوزناو تلرع یوزمم نم هسروگا ه کب هد دق ک لواط لوب و

 | شدکبربثوک دنسکرشهیادابتخا | | ۰ یدبارولاچهدنلنوکیالاو
 ۱ كالو یدو ابری نوانید ہناط اگ
 ۱ یر

 ۱ هب هشمرکو اماه انعم نیت هو ۱ ناوجتناوانبدرزمغ نویوف دنبسو

 | طوا || ج هدرلالز بوبو یتلارب كبس کوک

 | كکود قمروا فلا ناوبع كوكو ناب

 ۱ | " تفشم یدنتیص تیذاو |ا || ناوعیولیدنغ نوبوق 1

 || یالوارکود شاروا سشفقوط ته ۱ ةا عیار ن انو ن 7

 YE تیذاو | نلوالاقس ماو لات تر

 قو شو درک ماعط عف | روا
 رول اب ]| حاس یبخباو ندا الو رو
 ۱ ۱ فک || كمما كما عانس نالوا

 دوو امتسنوجباكنب ینلانما | زوم تا/تشزگ ||
 ۱ ماسجا نالوا دوجوم هدامس ۱ ناللواثرابعندنا نوتشوگ

 2 یره زد هرو صر | حاو هرم لوالد نالوا عومسم دّرشوگ

 هر یادت« او نهج یلابج نمنلاج نیک
 ننباو هان هتک رغ کک یم اوص "كجامادقا

 کارد ینا توان روزا ابن نرم نصف كشك

  | Eیو قسم موم ہی دو جا انور وار ۱

 تک تی فاض نامت نامش . كل بلغ یعبجناضاو رداع : ۱

 كياج کندعم یراصمولعم کک Ke رک

 يولاولع ۱ دولاط

 بصب یفلازوفش یی ر کرک میاد نسخ هر وشوک

 e او دوری د اواو بآ میوار هو

im” 



 ناو تف دعم ارگ
 اود بکزن نلوارکا
 یمضح لک [ ندلواراوک 24

 نالوایالوق
 نالفاگباتدامش ده

 یو
 ی دهاش تد ییا

 سا اها ۹1

 نالو یب ارض روا توک
 2 شرواو
 نردلامفررواو ا هان ن ایوک

 ناموجیوجن .نرک . نایک
 نالوا صف نالوا هصق, ےک

 نالیانسوب

 ۳ اع اتکلم ین اهامهش نو

 ناللواربصق هصف هانوک هک

 رر دو یه لر او هدننج 3

 نایلواعیفریم هيايو
 یىلى ر ازاپ وسر اجو ق افوص کک

 ا ا 4-0 ۳و ۱

 اک 8
 Fa هک نوش

 هلو لوک و یجوج لو ۴
 ندان اهدا

 | تالوارع ناو زمکیزوک کوک
 قلوب یلفوجو نمراص نراص زرگ

 ثنط تلح یبطو

 راتیالو رلتلایا ر هریک: رک
 یشدرحیکش از ایو وازم رق و
 تالو فاس تلایا 3

 رازم ربو ا

 ناتسربف هربقم نلدازم ناتشروک
 ی انور وچ آرازمو یحرازم کر ۱ ۱

 ا و 7

 نالواردما

 با هان نیک
ESFیغاجوا ندعمویع اجو .ر وهد  

 . قاب ساط قادر نوک

 . هويم ن داني دزو رگ

 رافاجراساطر قاب لوک رک | کابتمطن ابو وببىس هنج كج
 یسیسدوص یسد 1

 بولیکزوج نلازوف هزوق
 هنسد

5 



 وجنالوشلنبو فوق تاذگ
 نالوا مشی اول وغ الوف شود ك

 نالو شقوق نگ
 ۱ هاتعم دیگ

 مادې فد امشب :زگ

 _ كمروپسەلياهكروپس

 BER اوا _

 و قارهط هک یرون مولعم 1
TES 

 رونلو لاعتسا نوا

EE 2 

 هرم فور ر یس وذو

 اید با یاب هد
 ۳ یو یا وک

 میم اع فاکس نالواووکم ان

 تالووکمان نم نزنک یک
 رل هنیفد رلنک وک
 متع نک
 تحاقمرح ما هاُک می لإ

 قلهطوا مراحو هاب فر رک

 ها اهانعع رک

 ۱ *هناحتدابع كنس هن اطا اصن اینک

 ۱ ایا هانعم هک
 | هناحدا هنانتسدبآ اشم نک

 ۱ نالو نونکم ولزیکو لیتروا نیک

 | یو ناور تعهد اح هارهاش رک

 | بوطو یدقال مالک روس روگ

 ۱ |یعیلدوسو هنشپزلراوب مک هناد

 ۱ نالوا
 | نالو اتداهش ده اش آوک
 ۱ هد هنس تردرل هسک نسآوک

 هوالع هنبوخآ ط یوم
 بلیت نانو
 یمضهو لکان دنالوکا !وک ام ارگ

 نالو یالوف



ma ۲:2 6 

 FINE | E ات ۳
 !هننیرشرم دنا دا زا ا | نالوالیلذهقج نجاع هک

 ۱ نالواردپالع فلاح | | نالویمدبارفح یز
 as لیا یی ابو دیم رید 3

 نالوا فان دکار دوج کو یک نالوا

 بک نیک ماع یید تکا هنمالکت لکم |

 | دلك ارموکعم هنگ واگن وسوداو رک |
 1 e | تاوم پولو ارد اصن امف ويد ۱

 ضنا« انعم هد ۱ +مرولواراو ام قامو ضراو . |

 اک هد بز زبک هنر کا | _.تلزیک تتیاتسپزووا ےک |||
 ۱ س . .. كن ناهنب ۱

 یواز قاجوب ەنى هدرب مس ندوا ےک ||
 | نالو شفلزیکهدتلاوب هنیهد مر قاشا ةي هام یک

 هنیزخ _ | یا كنهنشنالوا عصرز اک |
 قمنصرخرظر هیر نئ اگ باج فرطو لحاس یو

 یحیبآر نم هنیزحنو هنیفد نک رکددورمارلو لحرس دودج و

 نالفا a ا
 ,یصرک و یا هانعم

 هیر ارلوادیفکیاوقو ۳ 1 کا

 یساواهوقیا كناویحی ابي مک
 قرمبایو نالوایدیا یاب ناک



 تب

 < ص

 تولضونالو شپ اصن دلوي
 نالوا _

 نلواد جن داب یرنوط یهارگ
 قلوارنم اص هنلالضو ه اچو

 هنن )رش انیوف وغ اسوق هتک
 نالفادیسمو رضاح

Ez]35و یابلب ف اسوق,  

 نالوغاشوقق اشوف یعنی

 یررک نایم لب م

 دره
 الاوز ناو 3 لاس

 یورجرضحب هدعمر اب یز اب وصف

 نکی لکی | کید فوض |
 نیم اله دع اقر !بسانم هه اتم

 تالوا نیو نیم لع

 ویلو واطم هرابع ر ۳-9

 نالوارونفم

 نالوا نیعض زوق تو

 نالهازآ دوا تم تمقک

 نالوارلنبشازآ راک
 باغ نالواوتسلو اش اع تک

 جناب اورا
 ضیا ءم کک
 ۰ حاد مع
 نالو اودب ]< 4 هد وال! ٢ راک

 ر ۱ ۶ + ر

 یاو اع رگ
 اط ٠ کنز
 ماموژنالوازاوسیامرس رب ا
 نالوا
 قایتا یرلوف بارا رک 4

 عشفنزکم ومموپ رانبک اک

 نایو ینرهشو لننو مان ۳:۳
 شلواماغ یسهن انضویمسا مان

 نالوا
 دور هک کود ندان د تارا ننک

 ا نیم

 كمك یوصوب ¿ نو

 میل وفوتلزوک زیر مودم نو

 روزو مد آن الوارد اهب ںیلد یک

 مدانالووشمن ایف ح حالش هليا
 هرزاکش .طورح نالولوبوس 3

 ۱ نالوا
 ناللوارولویرد ان ها

 ۱ ردق راقم -

 گرزکتایروطن أمرخ ن

 یورو نشر اف هایس هلب اعروط
 ولوف كبو رولو اه ابسیسلیو
 هداب نالو |یزمز

 کرم یک وصوپ نیک
ESنالو  

1 

 ر



۳ 
 هی 2 ۱

 ر لیبرغ کوش:

 اره هدایز ككا قوعزآ شه 6

 رلمدآدداهبو یمن یک اک د اچ
 لکو ريزو هش اک

 مسن نزن ق

E 
 ںنرولر یمازحب عیجكت ونسب ل اک

 وجو سهر ال فارضو | عومجو

 و ضاتن ناضلع قوا ماتو

 |تافص عی چولو اخ ن د اوع
 یو < هلبا 7

 نر رک کا
 :نالوا هدندزو خب عاغا ما

 سطو یسنزو کچ کم اق

 تور کل اجعوبرب ی ای قوا 2

 دانلوارهبغقواراتاتو ی انولقولوا
 ۱ برح یا

 ههبش همزس ازم اتا

 ین انچ عرب هک

۱ ۵ 

| 

 ٠ كلكن اک 2
 هاک لبان اکو یب اب بن

 قوا كلر لاج نولتید

E. 

Ha 
 ههش همس همن اص نظ ناک ناک

 ناابناکع نالوا ہدنلکش ناک نیک
 داتسانال اج دوحاب

 ول تم یدو ا یکینیدلو وه اک
 دیر کر هدنسنازعم

۹ 5 
 شک یصوبهدکج ارنب اک

 لرکتعنالوا

 هجو یه دلو | مالو مال ین اک

Eرد کر  

 یسہیامرسو هعاض هی 1
 "وب الفاو1

 فزرجو لبلقیس اهبو تم
 ۱ ناللفا

 نالدازد دد لرمه وسب اک
 نالوا حو جاع, هک

 هکر ازر نالو سر اتع | ۱

 ى سال هربقخورحباع هنر

 نالو نشا
 نلواتحوم هد كب نیر

 شاه لیا عور

 سوقو قاشىق نان اشرف هل 3

 3 انب نالوا نیم“ د یاب ین

 نایم لب
 ينوط نالو رشت لوب ۶ اگ

 تا



 یس ەنى وفرط ك هالك توکل
  یهشالغآییباتیاکش نح هک

 نالوا

 دن اعری هل چیو مع نایلواقزج 1
 و نالوابوشمو یلعمو

 نالوافاو یرادعم
 هررو لا هغ وچو نو نوب 33

 لد نعوم ن هند راتیلک ت اک
 كعاشو رایه نالو اترا

 دوعتناب یس هغ چیر اعشا لاب

 یس یی میل هم اب كنم
 ولوافاوو قوجونلو کو لک 3

 هذوقلو توت "هيلا
 |لقنایو تیتسا هلبا توهم لک
 توبثلکودندن دعم نوجا لو ۳

 راکت دیک کهمراپ شوک

 و دم وکرونلو ا)اعابولکود

 رونلوارببق یعشد هکیبس

 9 تار صوصخ و

o | 
 هناشدابع كنس فا اطا لک

 ضیا انعم - 2

۱ 

 3 نالورصبلافیعض زمروک

 [۳۳ ِک
 هک یرلرصح ملت هرلعیسوم

 ور Ye لحیح
 دردشیلفا مف او هداتس

0 
 شدب بدم کس درولفوط

 نالواتنعل اط

 صفاتو نالمارادتلازینف نا مر
 لیلذ ریتف ربتحو نالوا

 تاکسکا ناصتنو نالوا اتع لج
 نالفاافنایلواویاو صقانت

 و تج لو نزودلکو دادع لک 1

 كنهن ند هلفا تهح.دلرک
 یرادعم

 نعلتنالو !نئررو ایک اغا کک

 ردیس هظفحو یستروا هک

 ناتسآ لوق باوا /
 نالوادوغقم شنلواض اغ £

 فاکهدنساتعموللخمنیدلوا



 گر و ی تا و سس تساوی سس ی ی

 ناله ارطا نا
 ندیاصوذاسو موللپرشوب ك

 اتسلک ۱ شالک تنگ
 الو کوکو نرگگ
 ھو اا هانحم کک

 بازو نوا كازو ىس هتماط
 ود یرلکدروس
 رزوس لطفا هلک لک
 سباهانع تک
 دحاو طفل لک

 یکعصخران زا
 ںالوا نکرد یهیجمان یراتنگ
 یجاغالک لو ناضل

 از دکي لک لیا لاب نم
 یکژرلناطب_
 ۱ یز اعود پاور و اب كن انارو

 تا

ege E 

 یاب نوه گر

RS 

 یسشدو ارش اب هالک می
 اانتدبناوج زا ار مس شاب هک

 ردن دنساصعا

 هر ناوط فس ی اطیاعن هک

 میطف یو میو نویف هک
 دیس داما هک تاکش رک

 نادنانلوا تخار ندیوط

 مافرخمصو نابوج ناب 7
 پز ید اب( شوب
 شوبرس

 س ح



 ۴ زنگ ۰ ۲ ناسک |
 | تا اضم هرجا نوچ ارق مالو رل هدازمع یه

 تو وهم نناموو نلیوبو ولایه
 ںالواوبشوخیک لکی دب دیک | او کب ویلو (ییکسکو قلوا
 ارب کیچ لک گر نالوازمک
 کزولت اطعزیربمولعم کس جاصنالوا موف مروف لدا
 دکر ی ب اغ الک نمک لاک انالؤا هدنریمم كاش ۲ م5اک
 ,  هبلکا لم او ەد هداف امن ناعمو 2

FREE 

 مرق مککو اک
 اا ملاک

 اب عرب هکتوسکم اخ 5
 یک ت وسکروکذمو ددیسیتروا

 اکر دارغ اچ هد ارت ندنفرط

 دان یس ادم ویس هل ولو كڼود هل
 ارتربک هاو هلن یو اساب كرم

 رؤلو اولا یھی دنلو ا
 زمرا چد كنج د ن لک

  Eیحهراص كلبیاو كمبا |

 ی سس _ )مس

 مدو یس هتد كچجب هتک

 نالوالزف یکلکیرلقاب 2

 (ضفا هانحع زاسخرگ

 نالو لزفیگلک ننرلگ
 لزوکوکزکیس هرمجو یزوب یورک

 نالوا

 فرجی افالکو یم ی بلک 1



EZ mE 
 | دپ روھى زوق 2 هدنسارحاو ائی ا

 کک ب دیس هدام كما مام

 كم اهدهعرد _

 نلواو اکمهیواسم هبهنسب هلاك

 ونا هنجیاكنا هت ۱

 لرو یدال زوس مالک, نیک

EEیوقال روش  

 یدزهال لاف وکو تک مس

 مس شفالوس
 نو هک ۳

 كقیاداحو لجو قلو اوربور ی

 | كاتس كب كقروا رک
 تینادمم كتیرلنرضح ‘اخ یح هک

 فرغ یر هما هبهاتافص

 راکت ای هافعیلعم هنپ دو یت وبن

 ااو قا ناک كغبا

 گاف بوب اكتب افم هنیانعو

 ۱ كلياراکنا گلف یو

 یکشنلمافم هنبانعو ناسحا ناک
 كمال بو گاف بویقب
 هنکندیراک بوج فک رک

 یجبهردنوخ یفشوب اب ےک

 راکتهدفنر الورش ب 2
 :یزلزوکوزاف یلهنک رنک

 سو صخم هغل غیکوبک ناب زوج نی

 كىچولرقرقلزوكم ولعم لک
 تشع تو الشو هات راج : هک

 لکیوک لینک باک

 بوصلک بال
 یسهنیشیوصلک نادبوگ
 ماعطولعاط عونرب مولعم خال

 یس ەر اف نانیو نوغزوف ع56

 شوف نالنید
 قلو ازوغروپ قلنوغروب لَك
 رلهنسک ناالو دیجی بقا داك

 ۱ سس

 ج 2آ
AS 

2 

 و و



em vy 

 كلکج بونودوربک
 دهجردوجفل [قولوص ظا

 | بولو اولوط هليا م اعط « دیم

o E ۰۱  
 دوبوا هلو اط هک ك يول هشیوکرکس

 | دونلوا ری سکمووونو ل اعتسا

 ۱ بوسراو هد صقم ته ۳

 [77] | تإ
 دود هلبا حبر د دع یل هک |  مگولوفوت لزوکرمولعم .ربسک
 بكم هنیورولو| م ایس ایاز هلو ضیا ةاتعمب شک
 !ننکدعرینقم هکددع نانعاربغ | | لیندا نی دو
 | ضاصاح لق دنلو ارض هنسفن اباه انعم هونك
 | ارونو برض هروکد مد دع هنی || | یدییروهشزدیکس)هک ملفا نوت

 یبکمویبکكاقاددعیساح | دندن نیا نکرشخاداو ملفا |
 و تع فرش ناش لو رولوا دوم ہیبت فایر ایک ۶

 یماراغوب یاب معو كملقو شم اف هاشدابنالع ادالبلا۶ افر اکرونک
 یربقرموبنالنید ]| | كلبا طض تكلم یارو
 هل او هدهیرکم هکم, نکا نالونکجونالو ذلکج نک

 ا ۱

 | كعب عفد تابا عنمو نابطق ابا

 | عامامروطوریکو كنب! فرص

 ۱ هل اقح بک كغباكنج 2 ۱

 ۱ | را

 2 هتسشردنوط هلبسو `
 أ نجه انوف ندجایتح ل د آف اک

 ۱ شاعمقزرردق
 لوازم ازم اضو لینک هنیرب مک

 هل موصخیی دما دهخ هننسک



 IETF امرا هنس انشا Te هدا 3

 تاوژ نالوا ن دایلواو كما باسح 0 التشلکاو نکا شک

 فیوکیربغ ندلیرلقدنلوبو دنک ی هلفبا اشنامورهسر تک ۱
 عف اوو دوحوم هادلحم نملو سو رم ال رثلکا رنک |

 یان هللا ند اب یصوصحت نالوا اومد نک ناف |
 قلو ارادربخ بوروک || ê5 نالوارنفود , شک ۱

 ` ناوعنالنید هقبمولب اف فش هد رسم هر و نالو ارت ۰
 ie دغویوروف كنك نالوزښنلوا عرز شلکا/ شک

 نم نالوا ار ذلو نالو |لونم مک

 یسایروج مزا ن يو کرم هنیفس یک یک
 باد و یاد لکو د ۰ کلزب شروک شوک نئروک یک

 ۱ نالو]صاح هلکمر وه هدوضتا یتسرهمرواهر یز تر نکی کیا

 مایط درټرا عندك خا

 یني افو ئاش ادک یتیلد لوک یدوخدقو ست هنفشم نان
 قانع ضیکنادووخممدنلکش || | ارم نام اتمر چ اک

 رشاطهدنل ضل درس رک | || یهود و رشرزک ون کشک
 ی 4

 یضدبابذجورج کج هد كکج شکم رشک
 نالو ید لغو | |شردلوا شدب لق كنف هتک
 لتاق یبیاذف یمرداوا کنان او د شوان روا شگ

 رول فوق لز ولیم ق یک لوه كليا

 ۱ داغ اخیوش اتن نوبت کا || هان زا هجورو یعوف من ادم



۳ 
 : ن الو | ولعتم

 هاشدابرعلص اف یک
 د ههاشد مرضه کید لیدو

E 
 یک تک
 اجسارض كس وای تک

 و

  هعطق هجراب دیسک
 یننشوا كینردغآ هشبا نت

 یعبشوا بورد رغآ هنا ناسک
 ها
 هجا هاشت لاک
 نالوادیابسک ق وج ټوک
 سازی تیز وک

 س ۲

 نا

 اب نالوچ ی | 1 ا

 ۱ ناو ریمل نالوا للامو ۱
| 

 ام تاک

 و تب
 هاو کارم و تو

۱۱ FEE ET 

 الو بویلوا غار
 1 || نالوا هتسسکوبیکتمش راف

 0 | نالو ربت اطو نالو یکم ننک

 | کلهاش تاتودوا مرطس هدرا
 نال هرزوایایارظ هتسهناخ |

 | ° دک دەر ومىر نزن ک5 ابپډوخاب

 ۰ | سوی ديو رخو ۱
۱ ۱ E ۱ 

 زا

 ایام

 ۱ ۵ ۱ لک

 ۱ | هی اریفعشو طض 1

 ۱ نالوإرجاو نلحاو نچ دا

 نالو لج ا هدا

 | EEA یو اد

 ِ 5( || ميراحم معرانم دیک کاک

 ۱ | هبصغ درک ورد بطضاو

4 E نان 

 و نا

 انصجودعرو نو نجا نب



 شاق عفر م ولحم یز
 س ناغمرا هيد ل

 ا شو
 الع هرامو دادما مدوای دی

 نود ایا ۹۹
 و نالو نیا اف بوس ر

 ن البارذ اچ بونلوا بان

SSو ناوجنالامدبرعع  

 مچی نالنید برقع

 . مدآ هتسک | ننک
 یحرف ناوض ی

 دوع ایقالوجو یدنروبس هح اسك
 نلوامتیک ۱

rsانجاصييلتاص عاتمو لام  

 قمالعا حا قد هلف هدنلا_

 نالو (یتدبا یہ یا زا
 صدا هاتف راگ

 || یتسایض كن هنشرینموربنم ق اک |

Fe 

 نالو ۇش روني ال همدا هت
 باشاو بلحریو دکن م ازت تنگ

 | هلیسو كمداف داک ازو كيا
 تفرعمو تعنص ن الو مو

 باه انذع ټن
 با هایم هک
 کب ویلو این لدنلصا یگ
 | نالوابدپ بانا هلصضیرط |
 نالوارسداو رساع | نت
 اوج 2 2ک

 تبسم

 نالو شنوا

 .مسورجرو كلمراپ نمریف ننک
 - مافراو نموفوا هلبا هرس وب هليا
 هرج لد دهر ند ةر اسح

 مد نالواتراشا

 رپ هک تراش اندانسد هرسا مک

 نوار اش |وفح هنلوا طفلت

 رونلو !بفز نیز فرح



 _  یناجو روم
 كر هيمتسا بويا شوخ امَرک
 ر ےکو نالو امو رودم کرک

 نالو |قلعتسو بوسشم

 نالوجدیااک یعیدافآ ن اک
 قربالغاو
 یسهمی باونا , نایک

 تبیصمالب تا هیهاد ":هییَک
 نفجاق نالمارسمجاف , هتک

 نالو راز

 یرافو نمچاف كيف , رک
 نالواریمحاق

 ررر او نالو انک راز, نر
ESبیوجأق ناعم هایم  

 الو ی اف نوعجاق یراو /قیَیک
 هسسد مع دخ هل سک

 یب اتیانعوناسحلو دوج رریرک
 الهوح اصتّرعو دعو فیرشو
 قشایوویال هنبحاصمرک رت 111

 نالوا

 دس

Fay.ما 5 %  

 ر ویره كربطع ناو یر
 ۱ | یدالواربق كن هنسکو یس هرارعو

 نالواررزک
 هان نوا هآ رک

 قمالفا یازوک |
۳ 

 لاو برکو غاز رک نش ابنک

 | و دابو ناف

 تاففو ناو ءآقوج شوج رک
 نالو کدی

 | نالیایصا هلبرثیدو نوشرا عوبر

 نالواجییصا هلی
 قرهلوافحمو طلا ندراذگ ر را:

 یعیمدواو كتسااسا تكمددواو



7 

۱ 
۱ 

1 

 ۵ زا سا ها
 قلایعریفو تیم تیبغ . تینا ی كېي عود

 یعلاج یکاروس عور اک 6ک ردن اورم بک

 دا هانعم 13 همصآ کا ک اغا نرو موزوا مک

 هنشنالیوط تب نویو ار ورک ابو رولنید

 فو نیرو بلم نور ا مو

 رایو ند یکه دزو ا نشافر ن ناورا | .تض ناساو لب الا

 عام تیانع مانا

 ردنیزسر یو کن اخ یاشار "نالو نس راع ۲ ترک

 یواکهبضع كباج برشه رو

 الو ارم ریل غو نالوا

 ترارح قاعیس رگ

 یاحاہم مورک یلیک اک
 هڪل او قاغا ایس هب اک

 هاحرلب اق

 نالو اول هرکب وشرق 1

 قلواولت مک بیوشزهف فک هر
 ےس س تا

 IF ہو هب اک

 تا تات اره بولو ۱ وگتس

 رولو اظمح _

 کد کک

 نالو ید _

 ن هیدن. یاغ لک فو
 کیسه ےن هګ الس ن 1۳۹1
 ادا ءان ای
 e وك

 ہ کو نالو وا یوک

 نالوا بوسمو ۽ نلغم

 سدنهنالواواعنم ری هک تاتو

 الرجب اناسحا لاک یراکمیک ردیلع
E ۱بیویماسوخ ند هنشدر رک ریانعو ناسحاو مک کمک  

 گوخأ:هشف هنسډربو لماچسا

 كلكم المانو



 | نت م

 ل درج نولول , ندک

 وښضهالوا ننس یرلزوموا هلي ئش اب
 نالواناوله رداہب عاینو |
 راناولهد راع اصن رلدک ناد ||

 و نالماودغ ابنوبوب هتد
 نالواولغ اب ندننویوب

 هتسشهوجهنال اب هنولوب ټينگ
 و نالطارصیدلافینونو نانو
 . نالو احمو یقفم

 ویغاط یحصدب اد دو سبک نک دیک

 لع نالو الو عمو لوم ذك
 هنښرنملوالجااو لاغاو ل

 9 در ا
 الور وال امبغتم خود ر نوک

 كون هزويولطز هتم « ناک
 نا ین

 ضنا هاعم
 عوج قلجاا ۴ و

 نالورشمجاتراف جات
 نالوا اج |

CET 
 دنص یھسا ریرس تت ین

RE E : 

 | دیباصیض و ظعو بوروطوا
A RRS 

 | تب تبا ف هلوکتاقیضرکسو

 | تج بولو ا نت ع شر عو

 | کدابو ددیلزنمرب برش كب
 . | یمامتساو ماظتنا كنیرلطس

 | نالوارروطوا تیسیرک ¿غ نوب

 | هیرلشافهزوکلن هبوب نر
 و

E 

HG E 
43 

 رو ايسا

 دس کتان نول نوک ما
 ا
 نالو شمل لا کا

 ۱ ناوبجیفت ر ندلنب د تروق کک

 | هکداوبح هلو عولرب مولعم رک

 | ویو ی رکاب ءدندزه روب
 ردراو |
 | لامى ادvنالو |اطملاتف کک
 یمن كشوف نالنید اب اب قآ نگو

 ال خجبرمرح و لزوک چک مجیک
 | دانید كرو ذی زر



 لو هبنمس فر هیماشوخ هه
 بزا کف نده اک ۱

 اب فن دهیک تاک

 oR هودنا هصغ ۲ ا

 تدردکون او قوق رک شابک

Ee 

 و روبلاق هک 1
 هشهدنا هسات دنا هصغ هصغ 1

 اج اص برج میم اناد "
 2 ء:نالوازابهلیح راکم دایعو 0 ۱

 ناوبحنالنب یدک, هک ۱
 ۱ ب عقاو دنا کن دم مچ 3 ۱

 ونال
 طوطح میم نانو ا حم اره قرەلوا

 رارولو واسم هنر رب ,يمنسم

 قلوب عوت وغو دف رک ی
 wa هنگ
 ۱ ردن تاک

 / فریاد لمصرف رادک رد |
 ياغ ب گا

 ۰ ی

0 

 ۳ ین )ام

 ۱ یرلیرضحلاعسم هنجودو رابع ز زوب فابطر ذر

1۳۳۱ e 
 هودنا رنو ولات ادارفو كزرکتو كلف
 راربغا لالم

 كنهتشرو نالوارودم یهرکدرد ۲

 نارو هوس الوطو یطحم و فارطا
 نالویدبا

 ۱ بال ط از ی ت

 || هبهبنس هردو ارش الوطزو ىك
 رد هرط ایت هراقیافو |

 وہا شيا لع لعق ۳
 هشالوط هشالوط نو د دود "درکاد

 یارطاتیرد رادان اد هدوجیجو _

 نالورنمالوب هغ ار طو زن اگ

 فلناوی چون واری نویوب ,ناد
 یرصعرالو انننییب یرازومو ا هلیش اب

 یگ دبا نزو د نالو ارش الوز و دو

 نالو کردن نارودو نالفا

 ورا (کوبیالوازو دوکب الوط یک

 و یوصوخد اضعوغارطو زود
 دی هیون او ا

 س

 لک هناق انو ناف صاخ ډک
 یس هلو |زیلک یس هطوادلیک یوا يوا
 | یادخنالوازاطم لا اگر



 1 ا

 ٣

 ا
1 

 سس
4 

¢ 
9 A 

 يل هضد یوم رعد تار
 هنسررب ر لددع تاک لو ذج
 | ال صادر
 ردلو دجنابم ۱

 ندیام چو هلج ردود دود " راک

 | نالو|رشێوارزيب ندنن اج ناجا
 | نالو ی عغیص ناجو زج كبو
 ۱ لوس -شافبهناج اس

 | غاینشبانالعلغالا تندن
 | نالوارروک

 امار

 | هلفلوا ءاجال اوبن اع بانک
 ۱ ۳ هی باسرد

 یرلیزجباک رل هسارک نیر
 رخ لوطولوزآكکا ارگ
 نالو یورو فر هنلاص ناز اک

 لزب هل ساک
 ندهارینوا هک رجب اک س تاک

2 

 بک تو || | قادیرثملو اعم رونو (بینرت
 ۱ نالواروبص کیم روفو ساک حاغانالوابسانمری اب هک

 ` نالوالبش غا | |  رهیلادنص رلیسرک ییا
 نالو ىلج ګرو ںیس رینگ فرشو کو تّ ںلعزک مک

 یاابحاص
Eتیرش ادنعو فرش تزع  

 ۱ امان دنفرط هاوو موا

 | ارقا ل اف انالوا 2 اسو

 |لیکنمتا دو کدام



 نیک

 یس هد ابع درایو نیر
 فد وا وار ارش رت ام و

 نالو کولمو ی ام كردار دار یک
 دا ورنغیادلود ندنانلویحایم هبداج
 یدوایو

 ناسانعم ولائم كنوشو هلو اک
 نشان هاب

 رد کسر ترابع

 | دن سوال وارکف داغ یاب بانک

 لجاو نالو یادوم یی /زانک

 | یکی داد نالو رنک عیدی

۱۳ 

 کو نالو یکی نچ نالوا
 6 نلعا رر لتپارورم ر

 نالو یدىرورم یسک نیا رازک

 باو كرو هواي فاذک

 نواصو هلام نالو رویا
 یدصمالخ عفدد ن نالب تانک

E 2رس 9  

 ۱ نالوایددیک

 دوخب دن اوصر دیک رک

 زا لک ده دما عاطیکا

 هدنس انعم جند ولع نل وس فلل

 کنون دمو هنیرزوارعشد

 - ۱ مر

 ناژورو لود

 لر وسايو یس هر ذن لوب هما

 همانندا ن واسد

 هلتبارورم دیک . ثا
 باند منم هنش دک نشر
 لند
 ناتیوضرصو نالو نمک رس
 يتشاف لن هجا

 نرلنمت كلذ هل لمس حف اک
 دبر عین ترابع ر

 نالوارجتیارغالوف مصا یعاص +
 فاطم را نالو | هبطرمش تادا هک

 ٣ تار او ردرضمحم

Oeلما توسو  

 کل هل هیدن مس و
ID 

 ریکز دن طیکیا هررک حلوص
 ر اسو راوو هویج هنادیم

 كفبدرحاوم همت ¥ اع

 تیجانالرو
 راش ا نازب ابا یک نمک

EAلبا وارو دم  



| 

۱ 

۱ 

3 | 

 شر د

 د...

 ۶ سبب

 توو ینونوج ن
 و هصنو ورال كلاقص وک

 ینو حروف

 جروفو صفو قيصیاقص تشک

 نالوا

 نالوا نوا تک نالوافوج رک

5 
Ed 

 وحج "ورد

 قیصهنیریسزحا ولتفاک تک
 كولتبدیانداو نالوازبسو

 نا امو نابلوازکم کدوم
 نالءرو

 نالواوزاج یی 3 2

 وط نا
 ترک

 نالواوحا شش یک نر

 ندا هل ويم رو |

 ۷ پس

 نالواعورطم منع, طوناخ دا

 كرصلدو لت اپس ایک یضلد لوککب

 یعانج عونرب مولعم ,

 نالواربغض نالع دلی لوح

 یج همس ۳ ات

 مهرس نژلاکح نوک ل

 نالو سکس 1
 ا

 یالورنهلوا.باذا شعرا تخرب
 ی او یعدیادباذا یدبرا .ز ارگ

 ناالو علف اب بود ابو نالوا

 او + در اف اه اس اک
 لاوسهلذ كالت اس كلبخأد ف

 هسانهصغ مع بلق بر طضا
 .دویمن هانبد قایق نوک

 یرلبلطض کرک رلورک و دک
 دیک یل روک توکار
 هصعرع ییطعبضالکرک رک . فک

 1 مناخ ړل نالو صوصخح رب هن نهرب



E a 
 هنیرخٍیطابش هززوا دم هحو ۱

 | هل ازوب جوا هلفملو !هوالاع نوب

ee غالبا دیک 

 ضيا هانعم

۱ 
۱ 

 قلا

 يلعرودغ کافر شنل داراب باک
 رویا هو

 اب کو بالا تح ابموشخلوا

 فرم نا | یظع ناو
 هکنالوادمتعم مباٌکرشملوالبزفن |

 گلها طزنسسو یر اصنو دوچ |
 درکید |
 رلز اب ولبتاک نکا

OTT ۹ 

 لک غبطارطبو ىلع قزابیز ۱

 هسهزاب ین ای بیونلو بیئز هزروا

 مىشا وب مولعم ۳1

۱ 

۱ 

۱ 
 ؟ هنیفسو یرلوبف عم اجو ۱

 اس هیل اف بوطو رونو زر ه.درللحم ۱
 هاطا ۱

 ۱ و ۱ ۱۹

 بولواغبهانانرب کین مولعم نا

 رولقوطشاتورولبکایکاپیا
 یرلتعاجرکسع را هبیک بک

 رفوډرا

 رابرامرشنلو ا عمج راباک کا
 رانا راد اک هك

 یر نظفمح را اک شلو مم هک
 لگنالوا
 دمج نالوارومام بروما راد | ۳

 هسک

 ان نالوا نل شە

 بولوا ننس فرا كش ابزومو ا,
 كپکن انلواربه هلروک

 كفّباافخا نمد « كوزیک
 ضیا ءانعم نا

 یساهاهنویس|ساوف لا
 الصا بونولفصكي یرارسا مو
 نالوا شاف

 ودرا یتعاجرکسع / ی
 هصعو ص یرلاف كاامص

 قلو یجیرفو

 نص هور ۍسازجا كن هننیر ق اک
 ف افش هتشربو لو انو
 e ی ابوبلوا

 ورىك و نیلاف اتو قوا ام_

0 



 تاک |
 ۰[ «یصاورنالوادزوسیو راریبک در اک

 تاجردوهعیفر بصانمو هر
 رلنالواهیلاع

 رلچرف راشک ناک
 لامفنالم ۰ اک لب رل ھر یک مچ گ

 ننلکُسنشاف وب مولعم یک
 لآ میطم
 نتسهنطابتالآ تان اوبح, درک

 نوکجفآ هک لآلدانب درک
 و سفت تل ارکجقآر ولوارکم
 دوخ ای هنل اعا ءرفرص کج هز
 ردت صوصخ هنشپرف
 بناصتلکومو قل وايو يب بک

 5] سدو رد تیمی اس
 كجا قاهزدباتمدخ هدف او ضس |

 قلونسموولشاب نیک
 | |بصانم یانالواهلومب یلریبک رک

 یب عصا دل اع تاجندو هیر

 نالوا لوس -هدایز نالوارمکا یر

 ساب ندنناحوطم وطنم امو

 لوش ندرل هیضقه دلو امرا(
 دولوایواحکرکا دیس گرد هزت

 تسظعن ال هلبا هغلابم كب ازبک
 قلولواو _
 > اہے رظع هلبا هنلابم جک

 ۱م

 د ,

 کہا

1 
۱ 

 pew دزرلرکا مک وما یزبک

 هنر نالوا کد تیرک قیر

 لاشه یلصا كن اجا فولوا

 قوت ۲اک هلعدو اول لوھ كب
 رولو الامن ات تیریک فدنلوا ادا

 ۱ | تیله امتاموهوم هکیتیرلکد نیا

 ردندعمطو

 یی

 EE اک ف

 یمص یهو

 ۱ | حاج ەش وقنا درهجرکوکر وک

 صضورخلوب هررو تکنو

 ۱ ا ددو رونا

 كوپوا هلبانادمو بور

 نالواكنپوام لر لوک وک

۱ 

 ۱ نالوامیظع ولوا ی
 طاب عهد هنس ترد ر

 هی هکر انلوا هدام ا



EFA 210۳0 1 
 رولر افج تارافندنآ

 دولوانبشاط ندنآ ہک ق اجواو ۱

 فمك ا هکن اص راک 3

 ترابکند صفت ن هاب یش ف اک |

 ردع بکر |
 کنیم یز افق اجو او ندحم 4

 روهشو ريوصیغامیوارغش | نود اک

 دعمر ناک

 رر اکر دیم درن یکی اند هیمور

 ۴ دیووروهش هلبار ارعا ن دراما

 اند نیش بولو ایر وا

 لوا نود اک بولو ایر نوا

 دولواقاو ه دریقع

 هدنسانعم هکابوکو کت اصاب اک

 اک | یضیظنلناویهشن فرحفاک |
 ندفرح 5 نالو الص اغ

 ردم عنکو توابع
 نالو ییا بوس رپ اک ناک
 یر رودو ناوجنالنبدزوکو ا رو 2 3

PINE 

 تفو نامزو ی ناکم لحم »۶

 مشو لنو 2 هو

 سفو افو ۶ دگر و

 7 اود اکر ووا عقاو

 نالو !دوحوم ساک ۱

 هک ابی RPT بر اک

 دناایس رمی اسو یفاطقوبچ

 یغوازامص ننزوب لوک داما 6

 هک ورضا نالنید یلوپراجامو

 دی نه دنلوارظن هلب :۱نایرو دعا

 گودیاتبر ابع ندزدلب اصحالو

 ۱ رولو اره اط

 رشربغوربتو تک یب ر لاک
 رشرآنالواوسارازوماکیاو نالوا
 بچو نمو

 شایوؤبال هب سکر مت کا کا
 نالوا

 تایر ar نا

 دم یکسیزبرج كسب نا

 تورطم عب ی
 دالوازاو نالوا دووم ناکا

#۳ 
 تیر هد

 _تفوزع_ نشو هدمو نا ا٤ ۱

 ییلاع ېس هلج
 ETTORE لب کا

 || ةن نملوامطنر .پلن الوقوص
 ۱ رد ابع

 ید یکی کوب ۳ مل هد ۹

 دبا میک هکر “ناک ۳

۱ 



 | بینبافخٍووح یحیی زا
 و نخ متنی اکیحشدباراعا
 ناکشیاب امر احا
 هتسکن دز ارکان

 لی

PEREN:3۳  

 | .ددیفمم جاخار تات ننرلفرط

 هاکدوخاب راع ندرزف اک یر 4

 نالو طعم هلا

 ۱ تیافک نالواروئتیو ررولا یک

 نالفاددپا _
 نت هدنسهبد كاب میپ کاک

 ا

 دجو اک نىسانى ىکا لولا

 ندنظ] واو بر مالو یمینش

 د در سرت ر

 لاف ندتانا وحو ناسا دب 1 اک

 ملک تلات
 ہوا اطووا ایده حسو دا م

1 

| 
 ا

 کا

۱۳ 

 ارات نالوا ان نیر نیک 0

 نلواوحصرفظو زوف ینارماک ۱ 5و

 دنا

 ح 7 لس

 | را دارم دوصمم |

 ہکصو هاوخانو هاوح | ۱ ۱ RE تن

 | نانلد یبندمارشذیدرح شم اک
 وارکیانع یتدیااطع یونس

 مرکب
 .نالواروصمورفظم

 | دوم نالە ان هني ډو صمم کا

 ۱ نالوارنسروکهلوصح

 | رو ضط دارم لوصح یوم

 ۹۱ ] ءاتماپنالواوح امام زاکماک

 الضار نبال هحاسد ابهام اک ۱
 0 | و بوضنمهعانسداب یراکماک

 ۳ قلحاشد او نالواولعم

 | الو کهلوصحزبولعم راگ

 || یهمنال ناصواو یسازجا ماگ

 | لانخدناصتت بولومانویت اک

 | /نالوایرو

 | NC کلیک
 ن

 ورش زوم
 سن اه ارعج تا

۱ 



 تر
 ت8 |

E1فانت ناصتن  كلکسکار  
 نالوارصقان نالوالسکا هتک |

 بویلواربتعم نایلو »ار ساک |
 هدوسراج ډوخ اب م دنس ان ۱

 ناالو -هدیاذاپ

 ییصیو .ښیرد مولعم هس 5 1
 چالو هنر هس فاش |

 ًاقوانلالمرجالاب هس اک شی س |
 یادرکهتسکزبذدو |یفسپزهادمو ۱
 بوریک هنس ضس كنوب لوس ۱

 یوو لکا هلخارمو هنهارم ۱

 ددیاتخوز هب هټلر |

 یدیسواو یدبلواو هسلوا 6
 تسحوژ اتشاو وزراراپظاودد ۱
 ۱ ددادن نوجیا ۱

 منا هانعم اس 3
 شو هطوا تس هناخ هی اک

EN Lh META 

 راهی لود هلو ۱ تشاک
 نوجا تبسحو قاتشاو وزرا

 ندا

 اا ساک
 یک دیا مش ب ویمراو هضع .رظ

 RAE بورد
 بولو ال اع اند شال دغاک

 یندلزاییز اب لینک انمودیف هوا

 با 0 دغا

۳ 
 الولف اگر سا

 ۳ سام وری

 دیبا ناشی اتنالد
 j نيا

 ول او کل یر ضح
N 

 طاسول ابورمظع ناو هطساولابو

 اب

 | ال ر ناموس

 ریزی
 تاکش قرا فاک

 ینتشصوکزدهنافع فورح ن ت#

 یم ا فرح
 عوج په عیمج هلج ف

ANE رفا 



 ناللویحیدب | ۱
 | ناجا تصور تجار هر

 | ید یر اف هکاب نالو رص وصخ

 | یم هناخرلهشحافو رونلواهيمش
 نیکس قاج, ذزاک
 | لوغشم ها ماصموروما نازک

 هتسکنالوا
 بکن ناو هماصموروسا نادراک
 و
 لوی ںی اصمم فوفو ادراک

 ہیر لحارس م اورئ

 نالوا
 هتسیاش هژاعتسارارب هيا !عوراک
 نالوا
 هلناقم میراحم اغوغ لنج ,نادزاک
 نتادیم نخ اار 6
 لماع لعافییلشمارثبا :زاسز ک

 هعواحاهدروماو عاصم س شرا

 سس سس یا سس

 | فن امو نناصموروما امور
 نالوا
 | لماع لع اف یعیاشبارثبا ۳

 نالوا

E |۱ هناخراک ناکد  
 هتیراف |
 | هابصموروم رازکذبا ارگ 5۱

 ۱ ۱ هسکنایاشس هخملوا ماریتسا ۱

 نان کنارکتب یر

 | شباو یمن ضیا کر
 | دالمان نا ارا ۱
 ۰ ۱ هناخیراکیربرثبا اراک ی 5

 | بسانس هیوندا یازکراکگزاک

 أ | یابند هلن اشاطو هک |

 ۱ ۱ 2م در

۱ 

 اد

| 

a 

 هلف اق نایراک نارا

 كعد کر ر ریا

 | دلسو كداغىرشوزا



 راهه اکرونلو اق اال ۰ 3 الطا یرلربش
 ا

 تر ۱ ts نر

 ویشاهدهسد| کد )هنسهع

YY 

 هد رفد انب اک تنل

EA 

 بزم فر لیتی ط تنم

UE | 
 یوایفرحف اغاص ن ی

 هلفم او ادوجوم هکر

 ست تنور اص ناتو

 هات تور لک

 E ن

 7 كروب د لو اړسو

 2 نبا تل الد هند داوا

 و یدنلوازاعشاو

 بولواهبنش فرح ببر # زا

 | س

 کا ہن اکو ن اک یک ك نود اک
 ل کرک

 ۰ ۶ اک

 دیاو نزح "هی

۱۳ 
 االوالوس رک ولوا باک

 ك بس .

 اورا دنسار او هار اوقع وا شوب |

 اس 1
 ندم نیا اد صو نم ادلت وولف
 رویلوا

 ات نانلو ازویه 7
 یس هج ول

e o» 

2 
 ولح

" ۷ ۱ 1 

 لاعتمءادخ نالو رفع اباتکا ۳۳ کا |

E 

 وردو ب بد ا

 لطف نالو جم هاب

  7نالوا هتکب :

 نو لعف
 ترا مام خط

 ا تبلوغشمو .رب
 کیو روماوتفزح

  ۵ففاوهنواماعموروما هت

 نننمض نواءهدو تق نت یک

 نو ۱ ورع هدو مار نی

 یون میل هلی انردق دب ل شاک

O COO ۳۹ 

 هلاسر ن اع ت یو ب
 ٩



 یم اگنتانناغ كن هتسک ناردتبا

 رک ن بولو صق

 رضدر نوا ارکید ندنادن اخرودرم

 سولجهتنطلس تک هاشد اب

 هاشد بیظفل صف هلک ا
 تود مامر هلو | رثشو فدلتم

 ادن امکیدنامل ادم هیمور

 نعیورب اه اخلو ا (عمنناونع مت
 هدییو هنیرلهأشد اب مور هاب

 ءرکبمژدیربیشو تف مت كلوشاتسا

 له ضح علا هاش اب

 د دش |

 و ههاشدابزمب هرم رم
 بوس هنه اشداب موز اص وصح

 ۱ نالواولشیو ۰

 یاکهولز)صاتانمسومز اب “زو
 ا سست مس

 دالاتضلس بطل تمالع ننلاتفنا

 E در
 هب هسارب» دن دنع فرقو لها 7

 دج نورتمرفارضن ویو لب اغ
 قم نهی خايس نانا

 انعاو تع كن هنض عفو

 ۳ 5 ینماهوتفعدیخا
AEE 

 | دنیراتروصدغاکی مسد ف

 سواد

 | هرورضلاب ماقع یلزاو یدبا وَ
 و یرایرضحلاخ ی التنالو"

 کینآزالوااتعیورساسار لافو لب

 تورح بین ناکن رح شا

 بولوا فرح شیر کپ ید هی ع

 یکی هدلاسرو تکژ آد ہباسح

 | ساواک ۳
 هد اعز اسلقرحن اکن 1

 بولو فرحولرد جو | هقیفح

 فاک هرزکیدو ببر ع ی 23

 ف اچ اصوخد هلو یسراف کندو أ مولعم ردیر اشا ددعا ۱



 وا هسا

 نواز داطا هسبتزلقاوش بولوا

 وا r i هیضخ هدینایو

 هایم قد
 قدصهلنهیضق نالو )وس هی

 ها الوضاو ماشین عمو
 تب اطمنعاوفو ل اتم سال
 خول اما هلبا
 نماد هدنوازمالو اب اطم
 هس نالو ارب الوبف س ارفو دح
 | نالوافوجهد هجروزم لو

 نالوارباطسنعاوفو لانس قوس
 | لس هطول: او هو س اقو

 نانڵوار دێت

 یرلهاشداب مود رار مف ص ایف
 ولنراحلصا لنمسیمزاب ضا

 یاکمآ

RRR#0  

 هنطابواصواندنس اضع او هنحو
 رد لصر راد هنجارخس |
 نمرو دنیاو نضل اق هاا ماو

 1 د ناز میز ان صور 1

۱ 

 ۱ داصصورصحر و ی مروطيعوط ۱

 و كلر د تیمو لا YY ادمو

 لج تن امزوحا مال وب نفل اج
 قاب هت ادب دام
 نوک
 ا م كرل انوم هل هم اإ

 هلرد مر ایوم هلحس هم اصلا مو

 نوک

 ا هلوقمریضزو بباب _ مو راف
 وصخ یر روص كن هیمسرقارواو

ORTE Se 
 1 برو طبض راف عیمسر

 ییانعم هد هدایعو كم اهسدن |

 بوشر هرزو اتیمومعو قاللطا

 كنهرابعو كم صیصخورصح

 ی وتمر ضزو بباو تیفیکییدنلوا
 نالوا رخ زبد مرو غابو لب

 :نالوارس دم بقي قدوصدغاک

 دف تستر طریق
 1 رس هویت ترضح ی

 نم هنباقو ندنرامبرش دولوم

 امورا نانلوب ماعر اطف یلوئسم
 ودنکو لاطب اترو ج كنود

 ناما رح اص هلیمم | هاشد ایست

| 



 لا

 تیا کوسن اق اصره لوق
 رس اسو هنرلسابزومواو درو

 قوغوصو هند ی اضع ا
 ر رک یر اورول وا ضراع هلببس

 روشلیت ةیکشاط

 نالوالعمو بوسنم م لوق ل

 یعاجناشا زموق

 نالوژواروز ولیوق یوق

 ولژور یبلموک ولټرق ی
 نالواتسرد نالو اه غوط 3

 ایی لعورهف لس هوای ز ا
 بلبل ہہ سو لحیحو
 بیتی ب

 نلالوىشايو نبال زا تک
 الوواتسو وستم هراهع یر

 Er تکموروز ق

 كلذ بولک ند فح لرب برا

 شا ی رورو

 ترا

۰ 

 | لوجدت طبنض ناو دو ۱

mri 

 E مدو ی و

 لاد ان هلا

 ۰ ترا د راح هپ
 و رولو اک رش هدهد نلوا

 1 | تر و رو یدک
 | هنتخفژ هلن لاعات ترش وک دمو
 8 برش داکد نالو صوصخم

 9 و دات

Ch:ا  
  هوسو دیو مذو ی
 8 بد هلیاکد

 | ین دود 3
 | قمضف كيا حاخاو مقدر درا

 | كد ناب با ماعط ابق

 EES ا
 ا | تک نالو اغ هب هو ۱

 كو د ورکه برزو ایا يرهق
 ن عور ولقد وه باب 2۳
 |یلوکطمازوآلیودد هق هټ ˆ "مهد

۳ 

 و كار دهمولاوحاه فاصوا

 | كي ۰ ةر اه د نا هنشیکیا

 ره ده ؟ ورت یکتا فم د بجا له



 | تاو ۱1۹ کو

 هنس نورد رک فرظ مولحم نیو |اهتیادةوتدوف راقم اتو او دی
 رونلواطفح شوق نام داد نالوا نغ امد

 كيرگو هراداو طرض هار الو دوق هک دص ناف هی اس و

 بو دب لطب امو كقعاثکمو || || هم او توفنالو رصوصخم

 قف اللوفرکسع | /|رضوصح هک سحوقوق ناوروب
 ند اذ طرح و ی ابقوا نقاب الد دی سما دوف توق نالوا

 نانی ود زالو اه دنس اضع |عیمج
 مس ۶ وچ

 شخل و ارسح هع درب هلم هوت

 رک لکدرضاحهنسد لو هنر

 رم

 ن ذی ا زورم فرس نار اب تارطق لضاح هده هلیس هط ساو خم ۱

 | هدا هلیس هطس او ست ن اعاعس بسولطم هو یر هند ل امل

 هکر سوق نالوارتوقنم ور وسوم قو كافر و تیر هرروا

 روملوا مسید امس مالع | نروهاظ؛سمنیاوف هکر ذو

 هسرف دوخاب ننلکششوف یوا هود هنس الو ارموصخم هی

 نالو بوشنسو قلعن | | هم دوق نوف لک سید
 e Aaa وا | یل هست الیارسوسحم طاب

 طل وک تک درمل دوس ۳۹ نود كازو قرف ندنب یرب
 اار نکالا يوداو |نالضاح هد یه او ورق

 . تبفالو ادو دو ما ولو كمارو بتر یر هت

 فرق

 تم تالو یویوط نر يروف
 ۱4 ا ي الواد ب

 کک ر 9

 ننیزوا جوملا ةَطْممو هعطقر ۳۳

 هکر ر دیری غرو مط قر هلوا او

 رو زولوعوفو نین ان

 | مونکمابو هلنوفلم
 40 درد قلعتم هژابقتسا هدب

 A وک ا 1

e 9 0 0ار ۵. یک دیو جا ِ  + 

 2 03 3 ږی ای در راک و
i E1 2 2 ی رب ۳ د شاخ و م چ اف ا  

 ام 8 س
 : هه EE ADEE کر رج ۳

 ۱ ه تنر یرلمرب یدح هلا برعع

 . نشبلوخد هارو كره

۳ 

^ TON 



TT A ساق ٩ 

 CS | ¢ .نلمزرمون مو دیمون
 ۳ صاوخ تد ابعندهقرشرد ف راطق

 انادان تنصاوف یی !نزورب

 رار اکذور رک یزوکییوکو یریوک طف

 OER رلهدعاق دیو .ناوسنالنیدورک دقق
 . هالواوممزجو یوباب فر بول وفو تدابعو تع اط تون
 1 تنها قلم سوی امو ديمو يوم
 1 نام رلهفاف نفاق | گلتعاف نالوا تانه! وَ
 ی هیفافرمش رلهفاف ییاوت ۱ ام ن دن الفل
 RE فا | اافتکاهلبانآ كمناترعانق عوف

 ۰. .مدا || قم لو صیرحو بلاط مغوچ
 ` یژرنوفلکش . یلبلاف تیلو ید تعا نالواترع انقلها عَ
 Se داد لدع ماو ر

 aa ییود.. || آره صاشو راق اط روو زلت وف وق
 | مانام لب اوف اعتنى اهر هساح ساوحو

 et قشادو كل مروکو نلمس او قس واټوق

 8 e رس او 0 .یکیانوق نفودو
 9 ب + چلو: ٹو ۲
 اینک 1 : لاو د 1

 راع اج یلیموف آید اق یا /

 ۱ e عروق ۲
 ی نافرا

 ۱ ۱ وب
 . ژپامالک(بودیالوفو درد

 کم کنن الو هدروک صور

 نح هدنهذ اجو قوف

۳۶۲۰۲ 2577 F> مصوب Eg << 



۳ 22 3 2 
 لردش ۱ ۱۷ 1 طاف | ۳ ۱ ۱ 3

 راند هر دل دداطق رد اطنق طا | نالبفروسمیسز یور یفو هک

 4 Ek 3 باقن یسیترو اب للروع عا ر هرم نسب ۱
 عشاي || نیب کو رمو زیر مواعم یف

 هغوح هار اکا لبا یشن عام دنا ی نتف

 ۱ ترد نم الوابناط | | نالوازلعتمو بوضم شف حرص
 تعافاهاوحاص تعانق شکتعانق نالو بوذح نوجو

e2 نالوا یښی ا شوق نالن د ېره  

 | رناوبجندلتب پرک رلدننف نا | | یبوسیمه رف تورح برف
 دمايلارکتاس نالنب در دک ف ه دلو ا نولو یر جرت نر هلک

 رولو لا میحتو باو طالع ا نطملتلف دلوا مه او مرقد مال

 هدرنکو نالوازوص-ندردنک یف یو دنکو موزحروکدم مال

  نالواقلشمف بوسنم | | هرلفرحن آلو | ظعلت دیدتشالاب
 ما نشد نالانبدرکش دن دونواخالطا "
 هکصاح کمک کن ماخ | |یرو تاب اروهتمو لیلد مک

 كنربوگویکن تابنو یزکش | او كن فرصو من دن دوم
 یغادو کیا ۱ قمسواهتشاتكمدا ,

 یف ناو مولعم رد سهن پشوص عودرب مولعم ف
 درا تعانق ب ومو ېز وك غده نخاوحنالنید لکو تب فا
 هنسکنالو اتوب دو كلنوب یرریدرلبش رلهف هم
 نکشابو ترابع ندکش ید نهاربب ناموک نصب

 نالواولعع | | تعنصاهاندب از اعارکش د

 نویز لبس هطس اهلیف لب یحرکش
 بوق ای ن ال خام هنشبو رابدنق لب
 تن ار نیب هک مو قلاب دیا قلوارسیب اسو دین هاف

E 



 ۱۱3 ۱ اف

 ندزون تاناوحرح معجبو ی ون

 تنها رضجو رونو تر

 تکابیزوبسندوب ا ایا
 تور كتلو دو ی یانو شماقو

 نسوا مجد لیر نو یروم ی جاو
 تایممویز اب طخو یهاطرلتباک
 یرطسنالو ا درن مرره كنیتفد_
 كوچ صرف هنو مت شرک

ESO 1 
 یراج هددالب لو قامو 33

 لحالات لب ا
 ۰ شهان انلس دلتا و ا لااا

 E ا

 باک تکل
 E ول نول

es زد 

 س ی ا
 - ت

E 

 ToT عولرب

 | لایتس هدنناع ام اجو نوباص
 روبلو !
 ]ین کد دا ناف

 . دینیربج عفرتزولنداوق کچا
 8 نآیلونوجید ار لیلف

 ۳ 24نالوا

 داو کتک هکر 21

 حس

 5 1 ما ام 1 2 دی الما 2

 ی و یا | گرگ

 س سس

۳ E زا را 
1 

1 

 هد

 تب فا نیت دوجلاس ۳۵ چ

 س 9

۱ 
۳۹ 

 | تون ارو ارم الو [فوج الی
 قیورحرشموکو نونلا ملف

 1 ردفوبچ وب

 | نور اوچا ندیطکب و

 نون انانانیوا هاش
 7 هتک نالوارانیواداق زا

 |تور تادا

 ۲ مباح
 رقیب رر یراق

 1 هر ۱

el۱ 1  

 ا اا 0
ê -و هکر ن لند  

 ا

rh ۷و  O 

 تی دف نسبت یا ا

 n ari 2 یج سدج



 ۱۱۰ ۱ نر ۱ |

 رل انب نالو صوصحم

 عرش نابداب یکلبیک مال

 | یعنمولنافلقوولت افلقک هو

 لوید قوم هل
 مالفا راق ملقب

 یسید نیر ط یدنسک ملف
 یر سوک لوب زوغالق رود |
 راقلنادرک یل هدالق ديواف
 رلنعاهنالوالیلق لاق
 وسلو ان هنسلرو لد e تا

 ولیکو لصا لک و یرزو
 رشوشخمویم هقرف نالو) لس

E ۱ی  

 کمو رو كن سرای سمر

AE ILو رک  

 نفدلز اسر هړزوا هرصیفورح

 دلنمرولولبصاج هلکی کوا هنيه
 نازک هم مادو یس هلک داماد
 دوم مو ے رر شوشو

ERATE / 
 یمما؛لزدلب قالر ایرب هدنچرب كسا ۱

 رب نجر بع بک ۰

7 
 نالوالعتسو بوسنم هبلف ی
 اطوار تلا ىلقوزآ كب هدر “هلق
 قلذآ,
 اهن كوره ویس رپ د غا د ف

aa hE 

 ا ناف
 دآ

 هد اسبعمزایدو ارد رک £ هل

 یمس کد مقاوم دنیبب ناتسیورع
۳ 

 طحن دنطلش زم وب ناب هی
 : اس نانلو اند اوج تم ایصو
 نونم

 ر .نالویظفاحم كن هعلق زا زال

 رروطو اھ درب هیله ناشد هلق

 نالوا

 ندعم نالنب الق یم
 قلواررقسو برطضم ن

 مولفه لزوکو ه ایس عود لقلف
 ولو . یرآ هپ د غاط رهلف_لا
 رامدآ نالو اعم لولپ 7

E ۹ 

 یا: 5
 دودو ندعمویبود سرو شما



352۳۳۹ 

7 
 نایلوازرد كبرولوپع د بارق

 د د

 اشو ینیدراچ حواس * "4یوعو

 ترسم دشیروس هنر رب رل هنن

 حاصلاولانصا 
 نفی هل ای ّگومروطوا دوم

 و ردات كتيرللاحقمروط
 قمروطو هدز ارصوصخزع
 نالواویعو نرد زوم
 لمح نر رشناط شو اسا یف

 ۱6 مدور هک امن الوارومامم

 ددووم امام اد نامی |

 طنز دن اطر شر داب نا
 دبد ةرره ک كاف رال واروم ام
 ا

 نالو وسرد یف

Eر ہک کک ں الس ین  

 رد طونح ها لز یس

 و مدهو سود لر ناد مک

 ا

۵ 

 موز ۳
 رلرمق

 راچز الو امنسوص شوا فف
 بولیزود ندقوبجو ندلل سف

 و كج اح لھتسم هنظفحشوف

1 9 

 . || 5 اوجاحهنضحجوضح و نمد هنیرر

3 

 تدنلاتماو قوحو لت نالیزود

 ته الو اتر ابع

 یب اق قایا نالانیدرسوب اب ضن

 هدربقل ار یلارا ن وانی حرف صفق
 ىلانماوینغابق قد نصووب# لق

 ا5 ولعم تلا نالو ال اتسا

 . رولت خد دیلک
  یعاجرامدا نانو د نورس لَ
 و كلك هرصدډرآ بویوا هزیرب ومف

 كی تسداطمو تائام هنلاعف | اب

 كم تدوع كمودوربک لومق

 یمن البلو (رشجرب يي

 كشور وهونم ه دنس اعش نطق

 ی

 سلمهفدارجیر داب هدراوح ش 5ا



  تدامندسهطاحا كسوفرو هليا اعف

 ۱ 3 يسن کش نالوا ندرفاتم و

 : ]| یمافایلصهد درو ههش واصا طق ریعاورظن رفت ما كزيادورم

 ۱ نالو سی ااوع درصف هدزوا نل فرصت یونی اتنا

 كوشوید هویمندج اف !ٍتبطق ۱ اماقیابسع ۱كم اماده ساق اب

 یانالنید هو قوبمو قوم نطق هنیروخ بطور صو دال

 یمسالش اف عور, ىق و یی ۱

 ۱ تکنو اکبر نوف مس بایونضم سرر نیاروزم ۱

 كما يد هلا وجر دم 1

 یسروسراوخ غيط یارو طی دن چکش نال داد اح ۱

 یبسادلشاف عونر مولعم ةعيطق بر ت | ۱

 مالفو همدخو عابنا كرب نطق تی انو یزو مریخ هنا رکید |

 .یاملعم من اضو یشاطریرامو هو هرس طنز سم | 1

 . یعاجب |لکگتالواشد اجندنعط ات هل ۱ | ۱

 ناسرد زلو اویمعو سرد هَر اَ كطوزعر قاکم عطک یمن دنه |

 .هطاوف قاجشل اند اما تی نامید بوبا عطف اجرای | 1

رو ايران هدن اقع قالا هدف رع زرت مط نالوایزاوم |
 ف

 نوه دا دلگر ل ھت مریق | تدنعطاتت هز رزم |
 تره رب نوا ندهسرعروهش یس دنه کش نالوا ت دام ا |

 رهتیحورونروهشبولو یعم ۱ | هلجحورب مهو نیامزرت 2م اعطق|

 دیلو اف هد لو : ندعو و زکال هتنورضع ۶

 دالو ںیددو یبد ئیش روج کا لنهنضمو تبه ناو اتم ِ

 "ید نالوسید حق 1 روفج | ملتطم داو هدا ا

 ` تنالوانیرد هد هجردرفلوب تابع ندنبب ہد از ڈو خلا |

 ۵ EE | نفی ر ددل شوال ا
 س ےک



 "ندید کدوح ابن دف د اص نصف

 صوصخ نالکهعرفو ۱

 ین سو ید زاطق

 ر ل رططخ ز اف ۱

 بکر د هعطقرب ند هر د ما

 دولوا اند اجندیشهطاحا
 ت

 لا ممی ویک یبا عطف علم
 راطودنایزا رل ڪس لوي ۰
 کم علاه دن رلتطاق ناطق

 . افي هزلعمو لهنیطف تو اطاق
 ماجطعون

 رازم لموفرو ی اهن روم نق

 ااا وک سودیس نالو کروم

 رر رہا چاس یم 8

j 

 ظا تک ۱

 مس ۱

 و | اطال دنده + هجرد نآستط ۱

 | ] بض مک لامپ بطق هضرا "

 ۷( هطقالوا هنس اح ضال ۱
 ا کتی

 راه

 بس ایه

 دو || و یر نالوا امیکعوید ۱

 طف کیا داب یتوفرب تام ا

 و

 ر |
 دنمیاغا ماچ ناطق



 []_راقبطراقاچ را هع عج
 قبط قانچ/هَعصضق

 بالا هس کس هتک
 بولکه نس مس ام اد كهذا وب
 ندیا هحارصم هلتلاذر و هنهادح
 کا
 كټ هراب هراپ قمربف صف
 نمربآبورق نمربق صف
 نا یذہوف یدنربف صف

 :TES نالواومفا اوصف
 باودوعنأب ن ذيآا عف ازوصق ۷

 كرمان ارث انزوا هجو نالوا
 ناصمت ی یلکسکاو ی كي اتحاف

 رارصفو " یس هو كئ هسا

 رلکشوک
 الونیهدان نالو یا یون

 صام)صام صفا ب اکح هّصق

 ر
 نالو یب الف ہیاکح ےن نس

 سا هانعم راک

 نالوا نوزوا طهى لغ :a نبض

 ناو نالو !هانوکو هتف ريق

۱۲۱ eem 
 ضیا هاتف یریمف

 وکیکیانالنب دیربصف نصف
 کیک
 نوجا كلر دی هرلن اویح لو

 نک نال مدعم ندنتفو
 للاخ وحو یک لررض اف رز اق
 "اعوقورانلوارب دو رکحن دنورط

 ددتورکح ناعزقو كنبلاخحو
 کوکمودودحلنیضاقو یر |
 وعو شود صفو د الب نالوا

 وصح دب تنش ندقامت اووپس
 نالواوضفمو لمهدوا جرولو

 دل افیاو دا تلقی !ارحلوصوصحت
 کو دوص لوس نجاح ياق
 فز ام لف نالی دل رنیجو
 الب اعم هز ارم ا لر نتتقو
 یاد ال اجا رام ناتلوا

 تو دمو نالوا یجاو

 راب دفاوض اف ةا
 تولوا اف ابا ها 24

 ن القا (دصف

 روح ایررهد اض رل ةبضف أ

 ٠ هالواز اجینسملوا حول دز دب د اک

 ریب در
 روو زرقا دی کر لف یم اف تیم



۷ 

PND 

 رتاج رلهعصق ماو

 لىن انوب

 ج ن الرو 2 امو صف

 و كم كالس نشو راسم
 یاهو تاغ كتقفاط

 ظلوانسویو هصع لرو زاس

 رلن الوازحاغو روصتریو

 تعنص)هانالنیدورچ زا
 قت او تباع تقاط اواصف

 یرابح
 اکوصق نلواریضف هرم

2 
 EE هام

 یحر مو دبتق ۳3

 هلکمب | مطقیطاقو كيا حرج

 كن لب هل اف ناز ایم
 یدنیف یدنسک هصاصق

 قلوا ا
 | و قلقضابب |

 | ریال ف ر هو مص

 ۱ م ا
 ۱ رل هدیصق اص
 غبت ات ندلتب نفع ا7ن

 ۱ هاو یا ف رولو اتان عوب

 یز ناک

 ۱ هوم نیوکو لوک ن دره “ر هب

 1 1 ی شماقو ناب نالو

۱ 
۱ 

 ناو لق لصوصحخر صف

 ۱۹4 يرام

 | كاتو بلق طبر دف

` ` 

 أ دمو دور لماهحون

 [۳ 31 ضووپفف هام دیه

 ۱ جو وه[

 | وصفویموقلا كم ارجحو انب

 "دیر صف لب ساک وریصشو

 | كتي|عاف بنا تکجلا
 إإإ يضف هدایز نالوارصق |: صف
 نالوا هصو

 ۲ میا أ هانعع یرصف

1 
۱ 



 ولټرع یی ساد مرا كی رع یھ ٣

 نالوا کرا

 وا هشم ولف نن و

 زحل د هټتمینفح كرم وصح

 | ول هیزجهلوعموبو ہن نالوا

 مد ادعوا لص او هتفیمحو نعم

 هيهذ تود ن انلوا

 دنیا

 باده نشو ارا نق
 ادم کز هد ن انعم هنوزم یا

 نالوازوم ام هنس قدر ارام 7 د اس

 شوم هاتف
 »تاج انا

 اعتکاف مان "هما
 ننک دا زدن ندارم
 ساب اب لو ناتفا
 RIBE اط 0 هواش |

 | ادنهیاض او تسمه بلقو | ۱

 هودا مع هصغ رکو لو الاخ |
 ل 4 ۲ ® هند دنا | |

 ۱ نرم نکس

 نالوا مف هاوحخ ان (کرهح راه

 نانلوا اد ان دروب طه طف

 وراروفاضنا تلادعو هصح

 یم خپل نوک ویلا این نازوم
 نازيم وزارت شمت
 ؛نج یسهجراپ لئبش نوت متت

 ا هاب

 نانو | هی امو تام | هه اب نیمی 11

 تیل مدار ۵ كم س "همش

 برصوضح نالو اکرو دقمو
 1 | دهید ددعر. یمن جرم

 ۱ ۱ ال هاصن دن یب هنییزو ا

 ٍ ۳ نو نایمناو یه و
 ۱ باک همغو غو یوا
 قلو

 : - ناب اب خاور هوا هنر نیم

 یک و موع وف لریشر او

 یقرظویبط كن هشد فوق ف

 ابا هام " هرنف
 نژاد وردو رایت لند وَ

 اس اولرک ام اد ندب امد آ تون



۳ 

 هتک ندبات اوو ۱

 روس د نلرص ررط بولس یو | 1

E 
 قاط كنهن هک قوف تورو
 شط ره منا هاتعم " دوو

 راپ نادانیدنیچراد
 تداعولصا بش یوص نو

 یاد نی

 اات باج خم نوک 511

 توا كس وکو رولوا اضاح
 ورسو س كموقراو یر اک طح
 ETB هک نالوآ

 دو ,ننکزالوا اش ابر هلبسو دنک

 یتشهو قدم هنسزول ندنامزو

 هبّیفلوا هلنا ادب ندو نانلو ارضرف
 ناقوس هح درامد انآنلوب ننایح

 درو نویسم ال اق درفرن ح٣ بودا

 ںوتنامزررکذہو نامز نالا

 وشاد مرا مدار رلسو و

 1 o ts اب اّملطم و یرلیصص#"

 الواروم ارم هلن ةه صوص دک |

 ةمدخصاخ

 ایت توخرولوق]زوکرمولاعم ˆ لو

 هنر ول وفوق لزوک ن دار اهو
at E ۳ ان ےک 

 نرل او درومونیکیا یک ۱ ںاترگ
 نالو وح اصزومو یک ا

TENT 
 ol رلحف جو 3

 ا راض ض
 رلطو طو ژ

 LR nd نوو

 ۳ لتعاجنالورسعمو
 ندنسدل اها هبصتو یوک یوو

 ۳ 7م نالوا

 رل هبصضع رلبوت رل زو یز
۳( 

 تیز عو ببر عن الو بت

 ٠ ناقوزمتب ند تعو فوج
 یوک ناب نالوا وک ن ذرہش یو

 هتبصق

 لو و اچ ویا حفر می جز

 و نقل تعصط تل يو

 2 هط حدا لنعو لمع نهد
 1 و الو الصاح

 [شلوللصامز ده دز هو

 الو

 د الدانبا زرک و
 | رالواروسمو نون نیدبآیزوک

 ۱ صف مدهود اب ی لم دارر نیر

 | كور شادقزا مآ نالوا

 نالوا لوب کیم ادرفزآ كلوب

 ارز د نیز ثع ددکمد



 س كال Kk—k ككك ی

TT 
  Arدرنو كلامو بحاص

 ب

 صوصخابو بوکمویناب تاو
 نموفو ربع ناز

 نالو رهتپ هیتر زره

۱ 

 صد

E 

BE 
 رکشنو كيا هعم اجو یم اب
  ۱رلمرقو ناوجنانلزاعوب ی

۱ 
۱ 

 یادی قا |
 یاس ک دب الامت
 دلمه حدو نلیف نایب," | 1
 نلمصخ نلتینب نالوا ۱

 ناو زنی لی:
 | نوبل ولاة قوعوص فا :
 یف دو آ نوک, | ۱

 یو نک لک

e 
e ب 

 ناویحنرلتید هنیزوو نومب دز
 كم ات س اندر و

 هر اب ج بع ا حج

 جا ادوع نوجب فوق لزوک ضو
 بیکز نورا رض هنوکرخ ورود

 تیتر هرکی صد ورود م بول وا
 ار عمو هدر و
 كنور مو هنس نالا
 لکن انارو یس هزادو ېر
 . فرم به یب هک
 !هاتعک, را

 ا عطو او مرو غوطوا نسو
 ؛اض هک تمیز ن ادر بوک طو

 رار اط هنیراق الوف یس هفت اط

 لرزه و
 رونلوا

 نالوا اه رد دن اک قلبو
 ن اکدزابیخدغ اکو

 را روک رلط رلطو و

 دنبافد ناوم ع

 ىلائماليوبو نه ابلافو نم الاف
 مام

۱ os F1 gz 

 ا ا |

 | نوع یمالک اوتمض مدار مو

۱ 
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 رآ هبصق رلبوت نهی 7
 شندیاساقیطعمر او رلي اق و

 صقصخادو بوکمو یزای ئاو
 : قموقوا مظع نو

 یلوصخنالوا تنی نکی ریو

 یساتم قانیعیو

 2 دک را ر

 و لونك اسو یم اف بوک راق

۱ 

 ع ما

 | و قلاق هو لاح نویمتکید

 هاوار لجنانلو ازکاسون انلاق

 بولو اضن وصاح بط ضاو

 لاول رار قلو الد هدوسآ

 نالوا هدزو ام و ماو درینهالبو

 نالواشحار بیر طضم وارو

 نالو ال اغندنوشو اتو ماودو

 تم

 او تاوامو نکس راو حزود

 VERSA رابزها نالوا
 | ووايد طارق لطارق طط

 | طم .اینالاماخ ناو

0 ۳0 

 وله رام هوب ن دانی دز او. ایضاَ

 ns هضر اقم ضار

 ۱ دیهتسکر رک د مدار هک هم اعم

 | بوروری ارس نو تل تر اجت

 ۱ رضوی ه دنرلکد اب اررض نیر اع

 !هبیادولوا نبافو نضبجندری امرمس

 | یاب هلهح ن انلو لو نی افروکذم
 | اط ناوادتع لیلوشنمو
 ی

 ید دیک رم

 . نوک لدوینس هوم ره اوج 9

 ۱ ۱ دو

 | ا طاق یمتاكنزورب

 ندا رلساطو سيطر
۰ 

 کسا بوک لاتا دوم

 نیو صو لد اع 8, رونو أ

 مح شلروراق نادرا 5|
a 

 2م ی

۱ 
 اتنا هاعم ه۵ ایر | 9

 نالهرس ورا شلو رو تشاو

 نان روکسراق و مار

 رهن دیو ا نجس ن تک شکلروراو شورا گزار

 ۱ .هبرلترضح سو هيلع هناص

 کد نان هانم

 | اوکو نلنیعب تترافق ن

 دو لبیک ا

 ابا ناو تجاص سوا مح
 د د اور  Eeهاشدا نالو |

 ۰ و م ت س

 دنت

 ی

 توانند ۳۹ یی هلب |
 ت aa سرچ تک جرم س س د

 هو

er ۲ ۴ ۲0  

a : 

 ر د س ا e  ز

9 4 
1 
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 دیزالوا E نوا
 ندیم ایزه مل تنی الوط

 3 ایربخ عوجیو « تع

 ںالو ارد ارصاو توش

 هر بد يكسا لحن ام و

 نامو نمو فونتمو حفر دلیمج

 قلو دوجوم ارس اوا نچ

 شیک ادم دو ام می امده

 یلمد اںالوا

 لوصو دورو مودق نامدق

 یمسر لی اق ابا ی مد

 يعم اصاب نایدز هم 0

 لمف عضو یییصاب قاب ا ی ا

 الوشم قايا هو هدا م دو

ّ ۰ 

 تثتلوا قم لند هود

Pa 

 یرلب افوص لی خود

 رويت رلکاموچ رلددف زود ۱
 تر

 تفاط بات ر ارقا تر ذف ةرودو

 و ناب ند ان اسب 4 وی

BEو نالو سل دور وف  

 رلدوروف هداوهو نشدوک ب ولسک

TPES درام 

 یرلنرمضح ۱

 كلونو ازص او لرب ندوی مو ورق

> 
€ 

 هلن دونر دوو هاش د اب هيمو
 صرع ں دی طی اھا هفلو الصاو

 راتلو هد نف ایس تیدوبع

 لد مل د هک !نالنید همر دصب

 هر ضوصخن اتو أ دم هلی اب یدک

 یحنالوادو نانو ردتعم هنس لخا

 یرایرمح هراسولج

 نامرو نالواندفوج کسا "میم

 او ات واش سیا هلم

 نالوشښلو ا

 نرم قلو ربو راو ندو
 نالو سج رادرم ري

شحاف جر اخند ایحو بدا عدم
 

 روس انسانو

 | اهزتمغتوت ES دو

۱۱ ES زو ۳ 

 نو ندی ا ف

 : Eسان للو اینم | | 1

 TE ترش اعمو طدلتخا

 یسیایدآتنیزوکفن اس۱ و

5 

 i 0 رود بو هجرت r یه

 A زنی رم را

 ی یدبآ دزوک نع 1 ۳6ص 7“



 تردق رادما تفاط بات ,ددقااا

 .تیبحر اتعاو غلبم زانو

 مسفدو ریدقت ندرط ی اعوحو

 ۱ تمفرو مرمر انس 11

 و اضقو کحندنښر طرز اه قدم

 حوش اعم نالو !میضتو ویدیو
 راز ت اصوضحخ نالو ۱
 ۱ هر كلنوچ ر ما |

 رزو گرید و 4 لا هی نشد

 نالو بس هتیرلر اتعو

 لاّیجوکر هنس اب یی دون

 و راز تردد فاط نات

 ادم هتم اخر نک E ين

 بوسہ” میردق نالوادوجومرولک
 نالو ێلغمو

 یو ر دق کن بم نادرد

 . نالوارديالماعم هرو اکا بول

 تل تیتنحوردق یادم

 ینسحو رد ی دره س اتشزذک ۱

 نالواررب | لع ججو رول

 میم فا ص سس تم سه

۵ 

 تارفدعمو یمحعو نزدناتلوا

 كلب جتسحوردق كى كره ىب تی ]

 ۱ الف هکر ناب او هدايا
 شنل حود ىد نیسم لوا

 مالتا هیلعلیاج ترضح
a329  

 ل واورو كرامو س دعم س
 ۱ دداعد هدنس أنعم

 | سلب اةغمو راموس دم سټ
 ۱ رد اعد هدنس انعم

۵ 

 ندووجوکسا هلتمحنامر مدو

 دوم راالب هلن امزو لوا
 ۱ قفا ی زا بولوا
 و سر

 وُرفصف یاب اپ قایا مد



 درى ەن انوا فلک

 داروب اص دابو تابا دحا بوما

 باشت لاج رو یداکدور
 تف الط

 مای

 هلنافم اضوغن برام كنج "لی
 | لناف یردلوا یدب لنف "لک

 كجا كاله كمیدلوا نه

 ییهلنمر.لوا یشرالوا هلق

 ی ناللو اع تانغ ۾

Eومال یش اعم تانن  

 هنسکرک اچ تح نالو اط ار اط

 له ماد شوف

 هرورصالب تج اغ نل اعو
 كردن رس - هوپ اصم

 ی

 7 له 1
a 

e EFS 

 هشار هنرحاف یتیوب هک

 قلوا
 هپ

 هنسدالو|واسشو قاروف لاس لم

 كما

 دج تیز دما مایفو قوق موت

 هنسکنالو ن افرذس هبحوف كب موش

 كن نهوروب هتمار هطجوام الب رو

 یل هحوف كب هلن رب ةو
 -و یتماتویبوب تند فلئاسا دق

 شیاهو جابر یحافو یمادا

e 

 یرلب اف ومص .ناحادق خارق
 یب كاب هاو

 یشاننفاج دعا
 راد اق فضورلبا شب كوا ما
 کا ںاولصاو دا یورو

 نوا ميو کس یسا لم نامز م دف

 مد اح هنلواادتفا تیودق ید

 مكب ی ابط بوک وتس جد
 كل نحطو لعل هبسو

 BE شفلو التف اس رک بر و رض م

 كزرک لس کب كوك ب “یی
 شیوروب هنس ارب هح المال ەچ

` 

 | یی له

 | نلتیفویروق هلم اع ايرو ليک



 دی

 لعولععنالو من ابو ازم انو

 ایزی رسد .رلنودو یسیلاها عدق

 ناناکتجف ر دذ زالو

 کک یر كب کل

 كيسا هل اقنو نبط

 یکم 3
  iEكی الب هبا ۳

 وراز لوس ن الاد ن ف ناف

 نالوساو ی لی “اک
 لاحفب

 ندتیدد ردبر رل لیا

 راتع اخ نالو دنت

 ررکو رله
 دلکش E فوح

 5 مقساتب و

 مس انوزیکرجو رکو ر هر

 ا
 ناف الو امار كن ةت اف
 غوا رفد غدآ هکرازم ری
 لحنالواتارارم ناک

 قزقناز مو لا ۹5 2 نصف
 جا

 كج طر زدوظو ن زی ٣اے

۲ BCs: E 
 كعب حر یلامساوراردا

 فت عاصر هليا نیمو عضو

 للف لواد )دو فو نا

 لوصول یک لقاند لیوا
 3 لو ندوصو

 یجیفیلیاوضو یرکد لیکر ق
 افك نەت کرب یجوجبت

 تفت ادا هر هدناع "هلق

 | تدونجو تیز نانیدبونج و

 رادود ناسا

 دسول شوا م

 بیک ک کیا یک
 مقاو هذ همیکم+ یو

 رد هک

 لغز الو | هل اک

 ی
 مسانو خنک تیر حوف

# O 



 یمن وک تک زوس لاف
 نوا مرو رص وص لک ثب اق
 بولمیص دوخ اي بولکو د هد
 تنم نلواویبطن بیولرکدوخاب
 الهی بوق ندکوک ید علف علاق
 شاق عوبر ندنسنج ملک ها

 يرعوطهدواپ | هکیوب كسذآ ما

 ددکب درکلک سکوت نفدروط
 لیلذوروهقم یحدیا مت عماف
 نالو یی |
 برد نا ید شوم ا
 دابعوتع اطی دب اوفر تاق

 نالو یجدیا
 نالواموتایودسمود لوف كط ا

 هنیدممترد یحدب |تعانف "منا
 ی اکبلط هپ هد ایز بولو |یضار

 ... نالوا
 هنس حا ناکرحو لاعف۱ ند ا

 | وصح نالوا طب اضورونسد
 ک راد نهر اسره اجو تلو دو

 و . روسدناملف بت نوجا

 یمسالنبنلاجیوبصریو هطبارص

 د الوو هیڅ نود ا هم تو

 قلعتسو بوسنم دزد اف نود اق |
 یک دیا شرت نوداتو نالوا

 نالو عو اف
 بل اخ هلی تصور وز ورهف هه
 نالو لوا

 لح كن رايدرصم ةه الأو دره
 یموکح
 رال اسهیس کسچرس یا

 اوعدو نالو ريل پوس لوقرب لر
 ونشحو نالو صار بو دی ا ملَس

 نالو اب خاف
 نالوادوجیمو نالو | نايا, اق

 تقادم E نالو اچ ابو

 لبنور, مام عاق ندبا

 و تاذ نالو رومام تیم

 طب انخالو | نمکی | هج هیتر ِ

 كوس هک حو بوتکم عودرب هاو

 مسو رولو ار هبدزوا دم اک

 س هلو هتش نک عیب لدنسشج
 دنامواطصا هسدنه ةا ريو
 هحد د ناسَمط یلمحآ بولو |

 رود ممواز نالوا

 اور هماج سابل نانففر م

 ساب عور هر ید

 س

 لم الو اییکرح ریو تا نت

 و £ داف

Cea.د .* 
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 "نم ا

 نواب تابا ت تو یا
 قلعتیو بوش هبیض اق یوم ا

 نالوا

 ندیا اضفورکح هدرل اوعد یو

 یسضافودر رتل وا یدنفا
 هسدرندیدنفامداسال از جو

 تاماشا ید اد الو یخ( انا

 هلن الو اررو یاو ل د ابع

 یرایرضحلداحم اود

 تافو توح زنولوا "ها

 ی نایک ب | عطف عطا
 تولوا ندنت اعااطص اهس دنه

 ندشاپنر سوق هليا هر ادکرم
 تم بام لیتو رخ
 ۱ "نونلوا نالطا هیمتسم لو
 ۳ توف“ مو ۳ 3

 رکاب قرط مطا
 طو ایر ا

 نالوارطونمونکمو قم رل او
 دال دن مکس ل احا تا ۳

 ناتي ۇۇل وخ كن هن ام هی او

 فرح نالوا ننرخآ تب هه او |

 نالواجروطو ا جدا ڊو نع اق

۳ 
 ۱ | طرتهع وقو كنهنسشدرب عاق | نالو انو ییزا یصزیف ما

 ا نوکذمو صوصخلاالو اروتس دو

 ۱ لغ كن هنر وینبایب ئل ص وصحن
 اسا طصا هس ھو ىس اتأو

 | یسددکز دیر خلاص كنم بیلوا

 ۱ علص ناتلها جان ادومع هارو

 ۱ یر مرک د هس اع تورج ناو
 ۱ | رول انا لرم خو یمس اكن

 نابواک یشابنابراک ر 7 هژف او
 ی یھ

 ندکهبندرآ بوبوا هنو ا

۱ 

 بیت

۱ 
۱ 

 رکاب تحمل واتس ادنکاسم
 ]| فون اتو نیرخا لب هخراو
 مدعم لدنکاس فرح-روکذم هل

 ]| ندنس هح نیر فرح نالوا
 ۱ تشع الو اتر ابع

 | رعاش یگود هم اق جم ها
 مدآنالوا
 ات رک عقده "فا

 فو



 مدآ یصردلوا یی التف تراک

 | رداق ۱

 نا نی اره ملا
 کارت اکیا شوف باقر اقم

 نیک دخا یدب اصب نفيا |

 ناسا حوز] صرف نالو عدا ||
 لنرزعن الو اوت دب اصیل حور .

 یر و ماتاو مداسلا هبثع

 بوط بوبس یس اره كن هو
 هلس هوم لن اوبح نالو ایدی ا
 یلاپساورارد اروم س لق اصر خب
 : . نالواردټا مو د

 د نالو زکمویییدیالوښ لبو
 دگر ره

 ۱ تونواباق

 تردد تنکم قاباق اا |

 ك الوم ترکمف نادا

 ںالوشمردٰلوا

 رلزکسحعمم نآ دی او دا

 نالوشدب اتم ذمو حدق خدا
 اس ر

 الو تند بحاص "رد ۱

۹۹ 

 بولکندفس یییدیآ مود مد

 نالو لوب لوصو هزرب

 هلیودر | ITT داف

 یلوغ هو
 الب تاو ثب تم ايق هم
 توج نو زوم ا ن دیرضمو نیت

 هیرک تان انلوا ت

 نویو اییشدیا تا مپ

 مدانالواز دیس اهاریو ید

 نالواصدانب کون

 راز وازف,ازوفر ذعیکح ها |
 نامو

 نالو یی دیا یسق می اک
 و نالواف افو بیک اه یس 5و

 نالو فویزو لف
 هاد صفی غوط هب هنر داق

 یجربخهداسب یعاسوندب | دجون
 و دسکا بولو یزوصف صاف

 نالوا ءاّیوک

 رلفرطل ا:رصاق یفرطل ایا
۱ RE 

 و ناوس مع له !نالوار اب

 ا ےس س س

 دی

 نالوردیسسولب دلروک نصا 1



 ناویحولموطرخ كوسم ولوم ف
 هکر دیمس|رضرم مر لیفل اس اد

 ووی دیانت انتی

 رولو لامع هنساضع البف

 هکر دی هاو بفرد

 رالف ةه
 یدوخ لف ت اف
 تیلو ۍکم لع توست
 ره هرخیبط نود قح بوفدبا |

 انارو لقاعو هدا مایع ندیا

 نیس

۹۸ 

 ۱ رول هلک رکغالقو تک
 ۱ هدنسأعم هدنجا هتش لوس امف

 | بب توابع ندنرل هلکام هلی
 | كص ندنوب دچزم دامو ر 7

1 ۱ ۱ 

 تورجبتفاقفرحوبشا ق
 ` فرج رج درد یمرک هد هين اع

 .فاقب إب
 1 یفلدن اشداپ نیج نآ ۰

 یسهوک هلن ی

 تا ]

 نامکر تبانع راضبف نض نوا
 ابا هاج تاویف
 كمماتافو كلوا و

 دن
 تو ایس یفعضکفو نهذ هلو
 یار

 و ننه كناو هنحیالنآ هه

 مهاورعر اتم اد ؟ هه عامر اد اکآ

 مرر اداکاالاح ةف اع نالوا

 صوصخز کب دنیا هنح اہم

 ضیا هانعم اف
 ننتج ارلنا هن ارنا و

 كمنو دوریک لقبا عج * "هيف

 ردیراشا هنبدذعر
7 

 | راناباب لوخزرسوص ناعم نوف

 | تن ابو هنا ىن یکیا لوا 9



 | ییکیدیمس ولتمم تنحزوریفآ | نزوابجایکصاح 23 هدنلوا
 هالمآ تی اف تتعید لاعاف ۱
 | رکرهوجنوانی د هنورهپ ¡ جنوریف خو هرم ركل هدمیعح |

 ۱ .دولواكنر ی ایک لوک | انکل شو هررو نب دو ا مق او
 | فظریاکودو مایا نودتر ۱ هنت او هدنتیتح |
 ۱ نالوازوریفو | | ناتآزدیشد هرکس نهم اع ق |
 روض مور عظمو نل اغ منو رېف تنغلام |
 ۱ :۵الوا | یرلاهب برج كرل هند اف |
 ترمن رفظ هغ یداتسنفربفأ |رلوددا يلتعاجیکسع را هف ٿ اف |
 . ھىجر نون مىك كوك ورق یعرونللودو تکرو ضیف ضا |
 یمیا متوصزاصاور یر رھی ان ا |

 نالو النرز اموکهزوربف ماهر یف | | لود بودی فج و وص صاف |
 و نالورفطمو بام یزوربف ۱ قلوا | ۱

 نال وانو مو دیعس ران ایابلوحسوص رلغْف فايف|
 ںییعو نول طاب لب نح ل | | ران ایلوج سو لانه فاق
 و اضفو کم نالواهدزوا كا نعض لرکفو نه قو یار ما
 قمر انس ینکیاو لما یفاعسو ۱

 یوم ir کت الع نعام هورک/ نف
 دوخاب مو مر ناسحاو "نودرا |

 E قانوف نالوا عسا دوم ایا |
 مش اط بولوب ترک« ناي مه ودرا ډا : 0 |

 صم ضیْرنشع نننضف و بلاغ روصنم رفطم :زوریف|
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 اشک را هوم رله اف مک اود و

 رلهخاف رنولوففلزوک ° 1
 لتعم رنا و
 دزو اكمام ها | مخدر. ,تنوق

 لوا ایو قلواشاع بوشءاص
 + كلواو كمياس اف هلو

 كن تقوا
 هاش ندنبیرای كمدآ هر
 ]وا کرب هنیوکر اج كجرتیروا
 رود اتسوف هل
 لامكّمد [نالو اوف نق
 اطول تعام هورکر و

 لب اب بوفوقوفوف لذوک ¿ ناو
 نه اناغو

 هر نډرب هليا هلع هل تحرس

 هليا لجو تچرسوروف اروم
 یضمشه س هلوضمنافو وب ناروف
 كنکوب كغ اطو قمته يزود
 ۱ رص

 نر هکاهنو هبشووفروف وف

 صو دونو لوما تورو

 هدابز دنا

 نالوا فرط تنمو یم هطس

 نیلوارالابو لاع هو
 یرلتوطموب رللاع "لوک

 نیهذو :کزو قمالکا مایک
 ۱ نلوادلرذو

 یسماسارفد

 ان شرب

 | ٠ نالوشلشالا نی
 | هلیفرح» اف هدنتسانعم هسیاو ی
 | .تکژرب تر ابع ن دنس هلکوح
 ابر

 | رفاهی زه د لپه ,مونهف
 کرو وقاف هه
 نالو ایزو نته ذو کدر مجھ

 هیرره هيرو "مادر اد
 رد ر عرج ورخ ںیرآ اعم

 ۱ و Esk او

 ۱ دزی« ندان د كاجو دالوب رول و

 | هالمایزو نیهذو یذ ماف

 | كلر هدامنالوا بکر سره

 | و هرروا رد اهدنا ری
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 لغاتو لک کل ا و نیل

 ید نککرونلو اهي ظعاکلدو ۱
 داوا ومنو وطب ملک ك اوف _
 لتبم ی دنه مو درد دا

 نالوا

 فا کد كلف یکرحورهس نس اک

 نجوا

 ی ونا رب ارایف ۳

 اهم تاتو ندیسودو هلو

 ندنس هلکادهو یرلفرج-مالو

 ديم ع بکن تر ابع

 نالوا دونو ا اک
 و دیشج ولردو تعص

 و هع دخ هلبجو تنگ ات

 تلر د خانم یاد اغا

 یل وب لاوز قلو قوب ءَ
 ا نالواه دنکوا هن اخ ء اف

 یادم |
3 
 سا ساب س س س

7 
 یابوم اد نالو یچوب اف :ریکی ام

 نالورشلوب انه شلزوبو ن اینو |
 در اکروریل یوم ب 1

 اروا ف افن صو ہم ہی هو اع

 هوس کیا هو نا
 یانحب

 مدیر هیسسد دن اد هلبحیکم 3

 يسلکگوطو هومر مولعم ق
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 رامن ص طوبرم هلع رلنف نوف
 رز دیشب نولردو

 رز ه«دقمو رل امد رل هع اف او

 راسو صحن الو حاف شجار
 راز الوافى ذورحناف نحو
 : ل.» كروب بلق داف

 )صور اقوب ندنا هک ه رق رار
 ررعشف راّمبوص :

 ر هود لکراو رلټآ هڪ ديا

 رلروس رلولنآ راسراف سرا
 یر مید عاط 7

 شش الو ضوبو خراف, عراوق

 یک نوین ایالنو ا ی
 یس هلوقم مپ ادو
 رات انع رل مرک لا ضف ضاق
 نغچنامو فرقا نمزج ا اوف



 یریتهره نو
 ایچزالو ول یعفره نان داف
 هضوزوفو كابا هر (یکابولوت و

 تدب هکرديمس تعرو فو

 رونو یش ات افون
 یز هرایرکح ر ه دذو "یلف

 یس هر ایر رک "ناف

 |ماسانیشانندبسولو تل
 تب دلم كل ذر هاضرح مالو ء او

 ۱ ددسرگبترب تاع
 مالوازاالاح بوقیجندرب تلف
 ۱ نم
 رلتدعم تابندعح تالف

 | فدحم نالو بوم عزل ید
 نالو ۲

 و هکس ناتلواریبخ ها, ښا

 ۹ نون |

 زز كارا نج ک6
 هنعت رم اط هکن اص ناكاو

 رزتارروپنم صوصخح
 راه اعم کو
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 یدباولو كنس هن اط دوم
 هاو هبط كمع سل
 راهن نانلوا مسرب لفل
 داوا یکیا كماسود قمرا 1

 ريدکیاو یتلتیدیآ حبص نیل
 هردعساووزودز وا ننس ارا

 دف تب عناسو یزوب هلوک کا
 حاجن نرو |یلرهو ام دوی اکو
 هدانزندس اناو فاش هدابز

 وانما بولو اتو تپرمس

 نادود ام اد قر هلو لام امیکوکرب
 ساوشلکشل !زیهرک یهر د دیا
 نیر راککفروکذ م هک هلو

 یزید وتقر لوب ج هدنرلت اذو دنکو
 هیچ همرقرم نايس لحلو عقاو

 كن همسان کاو ک وخد كلو وغ رکسو
 دزراککد لحاف وغ زوعطو هکرح
 یر وارن ارو بلو نع اب دنیراتکرح

 گاف کیر هدزو الوقروکذم

 هکهدردو هرمز اف هب رضح و ۱

 عم اف هینحنسو نمش |

 س



 نامی
 قوعح هک تودرشو نب د لع ا
 | رد اد هشاوو | |

 ںاالوا لام ںی لع رلهتف اھ |
 نالو ادوب انو شاخ دما |

 نالوا جانم نشو روزه نیم |
 نارنوادوحوم الم ارکلمو لام |
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 اوا لاع نتو شو هێف رهدتفا

 قوی هننپوشب ابو نسب لو |
 قمیاتروقنیهرو كّنادازآلوقو ||

 و جت ی

 دزآلوفو نسترن کی

 كزبا

 ب واو عطو کاک |

 منا مانع - 5ک

7ESنالو دياركم یصنوشو د  

 نالو تآ کما کف
 و شلنآرفرطرب نکفا هک

 نالو ار
 مرش بودهراص ساب رس 2 هتک

 نالواردب اایحیو

 ل هکف ک هلرح» اف,

 کت ترا دد

 تنروصوتو اصن هسا هلو ا, د درع
 اعم ررکیدرص

 زاد نالواول هد اب حیرح ر

 نالولز تب ی

 لحن اب متکی لوح و

 لک جو الو فرخت اف رک

 و 9 حار وریځو ضظو نوف خاله
 عاد هدن انیمطاو شماس آو هافر

 ا ملل اع ىس قل واف ابو ۽

 رو هتبلا دییرع بیک زبر عمر اع
 ۱ رد هدنسانعم نلاحرهو املطم

 بومنانمطاو هافرو یه وربخ |

۱ 



 ترس جم تین هلو
 ۳ ِ ي دوخ ابو و او ئنتل ا

 هر لع
 4 اتیجددبیلوا

 ست ۱ فرحیتجو او یکرب دیو سوم | توت سم

 موم
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 سد نیس ح

TS۱  
AE E 

 -یخفاولاق هلاص زعو
 هلیتخلعو لی

 ۱ رب تو دالجا

 دن
 2 هللاوضرلع تیضح | ۱ دمو 1
 رردیمس |

 | لاعنتیرشع قلواهيقف ةَ ۹۳

 نلوا

 4 رهدزوقمانویو قماملوت |

E :کدکواماولوما  ِ 
 7 تیم

 ۱ اهلکلمولام نآریتف اف

 | عوط وبربندنرلکیک ا

 ماندن ا ۳

 ودار تب 2

 TETER تیس

 ۱ دور هیرض هلیفرحم اف ||
 ۱ تو

 لع لصف د درع بکر
 هنلو ارس غنت |

 داود لفن  اکحو تک تیاود لعن



 هن ام بولو ان دنن اج واطصا
 نل

 فورح مصل رومو مس

 جو عزیکی ان دنس هلن هیلصا
 لک لمفنالو اد>او فرح ورح

 تراع ندفرح جو لا ول

 هی دم ناف ل نالوا
 بولو تو ابع ندفرح جو صا
 فرح هد ایز ابو رب هنو دنک تعب

 یی علم لرم وا هو واع
 نالو اتر مع ندفرحشبیلصا

 كرف نر ډل صا یایدلنف لحف
 “ر الف نف نالو! تر اع

 هی هگردیالالدمی انعم هلو

 | ء او واو ننس یس هرلصا فورح

 بوبمآوت یرب مھ ندنرلفرح فا و

 . نرعینریرتفرح جو او کی
 رجع لف لعف نایلفادح او

 ین

 ملباو او انس یس هیلصا فورح

 لعن فلوت یر لادنسافرحم اب

 وامتش اویس ن قو اف لخخ

 لالو بن اظ هب هفتم دعا وق
 هر دماوق فرص یس افر لو
 یصام)عف لعدنال وند اطمریغ

 لزا اف لوح لع اف بوتلو ان اسب |

 | تلا ماع له نالو | عف او فرح ۱

 تلد رع شنود عرفو هدن امزرثسمب
 كوعفمو ړم اف ىم لعق لصف ندا

 اسب الف لبق نالوادوجوم
 ر5 لعفو یری تم راع لو ًاضیا

 لعن ايل و ىل وعفم بولو ع اف

 ننک دم شاغیضام ولت
 فرح هقْس لد هیلصا فورح
 قضام يف دينمو لف ن ایوب
 دد اص | فورح کا ۳

 هودلع فرح هد بز ای ورب ادع ام

 گام غر اضم لغو لعفشفلوا
 فاو هدنامز كاج هلکایو ن امز

عف ندباتلالد هلع نالوا
 یا

 لعوزانلو ن انوع اف هد هد اع

 یلوحف مک اب هد هر ابع لو لف

 هدایزبورپ ن دنرلفرحم اب هل اواو

 یسۈصا فجر لالو
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 لعق لعف نالوا ءا دوخا و و او
 ته 2
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 لو توجلععو نیعل تخم
 هبمانرسیضکا “ت کانو

 لحن الو ا , اب دوخ ابو واو



 نیس
 :راغوشوب ن دیا لاختشا هل اعا

 .یجدب | تبثق رموز لب هنيا

 هئق قر هلو مّتحو نالوا

 شيا نانو و

 نالوواوسرو لي درر

 صوصخنالواواوسرو ل در ,نیتیضق

 قلا e تلادرو

 ندراس نالا مفلح اضف

 و ياف هلبتمج هلی اصوا

 لالو ارز او ارس
 | دذ تسمه مک

 | هلسهح لاو عنو لاکو لاح

 | شاو اق نا

 رونلوا لارداو ف باج

 انسا یمارنو كعیاد احم اد. رق

 فتا هیتر کا أ رو
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  _یمروپوجورو ولحرو رو

 نالوانیشعن اتمر ر طفلا کرع
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 ۱ یهارهپ ریس س

SPE۲۰2 تم  | 
 1 تحط تقلع یخ هضم
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 ىس 2و دنص لادي عو س دو

 e ۰ ۱ و سوت « ۱

 ا لاو ا ۱ هرطق

 ۱ نامنکند دوس عج وچ طو

 ٠ كنا مف لزبا لود !یمالکا طق

 دال عو یزو نج يهد نَه
 كالو
 كاردات عسو خلقچ زهد ةَ

 رها عزو هيز وچ[ تهد نوطق
 نالوا
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 قلویاوسر
 کارو نیشحم داروخ ظرف

 نالوا

 ی اوسروررکومینش هداوز غيظ
 نالوا

 ع
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Pirie وليا لوک نللسف لاف | 



 رج ن چرا قانا دا

1 1 

 < 1ک
 نیما

 نمیاد بری هنن ییا لقا

 | كمك همانا هليا اوو مکح

 اک ندیو كما دم ی رتو

 | دنر ى هنض کیاو یہا

 و مالکویم هلومس هدر ندپ |
 نایاب ی اهمو نحو دنب كباتک
 داهمهرتیقوز ای رک مومو نح

 ہعطق نحو ر دیر ی ل دمرحو

 . ءزحنالو رشلربآ "لصق
 قلفییابو یتمرف صَق
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 یرلشاق لوزوب راف ضوُممق
 جم و دنب كب اکو هلمالکو

 رایج را هعطق رلاصف لوصف
 تردكنهنس متر الوصف رام سومو

 ندن وراهبو رثبفوزاب رک سوم

 ردنراع

 ی الک یجاص تحاصف رصف
 و .تکا بولو اسو یجآ

 ناللو او اند اطحن

 دلوزالو ی سگیک ند دوس لیصَف

 ننغاطو نمغاطبوریق ضف
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 رارفن ه دیکارب

 نادیسنالو !عماوو شک اتو

 تلاذ» قلباوسد حاضت
 سرا مانع / کک 2

 برو رد هنس نانو بیر ضاض
  یدنیوف ن اب الز

 یبیسویم هلضف كن هنښر هلام
 نالو وسیرو مین رصف "خام
 رلصوصح"

 قوزدمجآ كمدآ رلنلبصف ا

 لع کہلیجفاصء کیدنبابسک
 ندهریغ و توشو ریو اوعنو

 دیر ابع

 ڪس شوک صف

 ذج ناجحا تب اتعر مت ف
 حس هد بز رو شاد ره ع
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 ۱۱ یو ی شب
 نالولیذدویاوسرو ضف حوصف
 ۱ ۰: 9 ر

 ن تای
 "دهفیطوونددحو رلاضف لوصف
 نیدنسان لاوقاو لاعفاجراغ

 و یالرس انعمو ثبع یلوضع



 . بر ریما كرر مولعم« سه

 یر ښنکی لوب تجنیو ر در خش
 هکابرکیمنالو میطع یاس

 داتا نانیورد لنا تحسوو نعم

 ۳ هول نب ان اکم

 درج ل اصن او مغ اط یمنوب ا

 قلربتقم یلدنساف کف
 یس اتعم لمناکلکشم سف

 بودی | ر رم البلا وحقن
 نل اخ اکو نایضع

 نکا اتنالو یزولومناسها ات

 هندیکنو د

 هربا هیات نازی

 نانکن جا و تپ

 2 ۱ تم هدو هرس

 | | ید! اکو زس اس اف سم

 و تچ ودی كنو 4 كباکو

 EE ١ .حاصو
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 | ٠ قله اکرول اخنداطخو تک
 || بنت هل تحاصف نادر تحاصق

 ۱ 1] جاوید مالک
 ۱ | نوچ قعيت اق لا داصف
 ests .نمبرط
 1 ںیہ یا ناف د سو

 دیو یجوچو ینلربآ ر
 سم خاو یف اصو !لمدآ او

 هالو شب صقتو کد ین وع



 نالواوجردن هد بز ید وا را تورم ره بدار گه
 نوح ارت افتسا دارا این 4

 روو دن توضنانلو | عن

 نالو یک نل هد ایزیصتترآ E f 5 نی اناس او د ادوسا ناود اب 7

 درمسا ل ناعفو دایر 2 دالو یاد هلباد ناب توص

 كيا دست هننسم سنا دایر نرو

 نالوافوچ نالماادتلرک نور تادنانشهتیدادمآ

 " قلفوج نو یجدامآاو یکم مع دحآ ر

 نالشاواد اب شلوص تیلو ا مسطو نابل عات
 یدحو قلواهات یلزوب داف و دنا رو ناو
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 || تنبات لقب دیدم اغ یداملآ بیر
 و فالنخلو روش نالو او || ]|| رهوحتیتیج رطتمو بش دو

 بیترتهحولریک هلتس ءوسو لولتخا | کتابو هتسنایلو از اتماو ناقاو

 ماظنو راد دیو تالوط نانلوا الی(

 "الماعمرنسلوب هن نالوا نتت نا هام ویو
 قلواراجود ناوحنانلواواکش ةو

 نالو!تر ابع حا هخیروم ام دوخ اب هتد یو

 ماسه لاصم ما نا ضوضح نالو ارج او |
n۱ دا ه انعم اس و نالوا عود نان  

 یکی ؤو د امورمسو نوسفا یاس ناو یاسر رعت ولو او

Eنالوا  
 ]| .خیفادیکس دواننا ن اتت | تینا کو تع اج نالوا
 || دوم یرلکدتیا اشک ۱ تلنبرلت او مای لب هارو 2

 یورک رع اجنت ناب

 ندد اسلوصاو نمیآ نوه اس |

 ۰ وياي ۲, ۱ ۱
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 شما نوچ شمانوب تیوب

3 
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 1 ANS ید ةر ۳

 بوسنسهولعنم هراکرب یر ایز
 نالوا.
 و تباع تفاع وص ۳

 ا یر لضاح
 نالوا مشعفنمو :هکیافو لا

 نالو الطابو هدوهس

 : روف ده 5
 دازا هل اخ ند هو رغ و

 نیس كن هنشیکیا قلا هی
 / تصو تقوو ققخ نالوا

 زب تسفو قلا و

 مست ر وردت وا یو و

 قلعا هدز اول اخ ند هصعو ری

 لب دورو حرف ام

 :1 ۱. دو

 are ر امر مدح ۱

 :یاطادد وور بم ناز
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 ااا ۳ نحو

 نالو !تراع

 نالوا
 | يیندابشزفو نماد چک

 1 فاوطوفواو نوممو 2 داش خو

 1 نالو ئورایزر لزوکىزونو

 ٩۱
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 -هالوایلوتسم پلاټ داو ۱

 سالو انیزونیزمو تانکر ا ۳۹1

 یری قاط رلخو نا

 | عودتي نداد رخو
 نالوا

E 
 یلتنم یر سو قالخا سخر

 ی ام : نالوا

 2 نفر لت همودوحسمو لر بم منو
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 ىزا
 ريز ضر او نافل ناعَواا

 نرم یصصم

 نلعسو بوش هرز ناتو
 ۱ نالوا

 م اط ارد تع اجت هلومر رو
 نالراکیز بمب لاش بطف دیر

 بدر کیا کیرره ن دزدلب
 ۱ :ووسدنآروو

 قارا وتب هلام بطف ناو
 دل

 ۰ ہکوکب ولو نکا و

 نالوارویروس

۸ ۵ 

 یوم رمآ رون مو دن اما

 ا تالوا
 و قله اسدی كلرمآ یهدن مو

 چوب دیو
 و هاش داب یروسمآ وراه
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 ماحس ؛راطولب رلهغ موی | | ندیکاوت تشن اود مع

 لوک" نلناف به اعام
 تلظ | |نلزاسونلوروف نامرو هّتسغ

 م قلتهراد ضع منخ "ع

 و ے دد ةع | | فق حشر اق قرح وبا ف

 یتجویمرک ن دادن EF فرح یخو هرکی هد هن اښع

 فو ملل اتم او یک حس ورح هلن استرو کر ادات تولوا #

 ناار ہد ةرلصا رولوا تر اشا هند دع نکس
 HE 2 7 3 EIT ا

 وعم ولو ا لا تافو تاق ناد انزل تعم هدعو یدما ف
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EIN 
 یر رمح ی اد هللا ےرصمو یلاط ,یوص نصوع - َ
r Oe ضایع ۱ ثنهریک هليا تربغ 

 ۳ 5 توراو هتشیفح قن اط عر ورکه نجا شرب طوق

 ضیا هانعم ضایع قلاط هبوص هْط ةو
 رلتلطراقلبار یل مھ ع ته ایغ اط "راب هطوغ

 | سولو ناک هه كش نبع | لاطەناوسم و اب زوعن ةطوغ
 ساو یس نالو ادیدب انو ب او 0 نالوا
 ین نالو رک ندفولحلمعو قلوارسلاط رو -هلموقا

 رفوکهیزوک كن اسها تی عازو مراحم بیح كنج اعر
 فایر اع نالوا :هعزانم

 | نکو او دک لو ااف "هبنع یلردتاضا هجری اسا لوف
 ۱ قلوا دیدب ان لولضابیونیدوک لب لکشولود

 ۱ 3 rh PEE نالوع نج عودریردی اعالن

 ایر ندا هلن سکلوا سولخوف ها

 نالوا ادرتخد دببغ ناد نبع نالوا هلو نوغز وق

 هدنکو زوک لو اف "رب ویا هوا رلوا هارکونوشزآ نیک

 ۱ نامور نا

 الو لیتو بوبینس هنا یی مولعم انو اع رلببف .ت

 ناداب روضه! تیغ شضارولواش افو راشن الو ا

 یوس هزوا ارعام هقنس رغ قمالواتنکو ازوکو

 | بشوق هلک هدساتعم او گپ ولو اشا “هبا

 دنسانعمرونلو لاعتس نوعا قفواعیم تونل

 هفسن دول لر ددناد | .روهچ رعف بید "باک

 نایلوایهانم یا ۳ چینج ضو ددم تاق

 نالوا دعم :دشیرمف | راکددسدایعو دادی یادی
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 ا |
ET E 

 نو 5تو مو نگ

 ا اهانت ك اک

 نا هانعم و

 هلو یرلنف ج راد و

 یرلقوقوس هلوعم

 راح یلددک رل يوم
 نالواردکمورمومشم ن ن

 نانکزو تانک 7 غ

ERIEنتاوخ قرت  
 یس هزاوآ

 رلیونوف رام غور لمنع 2
 و توصنالکندرکک هت
 و خاو ضعب ماعدا كن افرح

Eی  
 هوش نان ےغ

 ناوعز آه رلقجر اف نالوا

 زها ناهد خیرا
 راقادود ها هلا

 قلعادودو دوکیغآ رج هر هغ
 نالوازنو لزوکیکیم ین ل 5

 ناوحرالتید نویود مع

ik ریو 

 شوغود

 ا ا

 ؟ لام نانڵوا

 .هنهذو لیتدوا | هبش اف ,یّیاوع

 داکهانالو بیس

 لامر جعناط) او

 بایت الو ول خم و ضم اض نمیلوق
 bt رل ها ناو

 ۱ رل بومحلزوکو
 | رای مارس رها باوغ

 یا

 ٠ رلتدمیص رادرد رل هل اغ و
 لس اددم بو دبادازف توم

 نیما یکتشو وق بید روع
 الو ع سرد روع دی هس دما

 نالواولرکف هنا شیدنارودو

 دهر كيياو داغ قوم نوع
 یفلهزرقوص با هَروَع یس هزوف

 | ۰. ۹ ا رم
 || دواهدوفیوا نالواهباوخ هدونغ
 | ےک نالوارابلام نکن ی

 1 Sa "همی

 سس

 ا

 یکاجرالو لاح « دنرزواوص
 لا

۱ 
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۳ 
 اھ انعم "هیمولع

 یراشا هروح ذ نادل

 ناکدزاب ںیخذ شوو ہل
 ناخد کیش ندانب د هکر ان ْن بل
 رک ندوص هی مع ند هلول
 ىر

 ا با

 مومخم نالوا رشمدوکددک نی
 نالو شلو اردکمو |
 ماحدزا نل هیلع ةر
 قراسعلمدآ كفیاتیاعس ہم

 نالوازوغوو ابقو نبلاق ۹۴

 هودنا هصع ردک نزح 3 ۱

 هشدنا

 ۱ RE زا

 | تەزەك رل ۳3

 کو ما
 تی تم "هماغ

 یتوموقممیرودنانولغ اب هنیزغآ
 3 نالو اددکمو موم ن

 الودیکمو مومل اها هن ا

 RIS ر

 "دکموموضم كر یر

 زوکو كم ان اکشولز کب وارا

 هلب ا هویشوزانو یم ذکر مر

 كمروس ك کر ۱ وزهك ودار ی رابع كم دآ ر اغ
 نالواردیا عف دردکو رک 9 اور

 ایا هام یاد
 بلقلا حو لب اردکو می یورک

 قطا
 نالوا لاو هل ارد کو هدر
 E یس دوك هر

 E هعاسم نضمع

 کلو اكلزاعروک

 نورحو موم سل اها د

 لحنالوا |
 نالوویپا مهد عوردک 0

 هد ابو بوبمو تسودور او

 ټوک ب شو



 1 تو تاغا |
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 ۱ | نالوا ادلیو م رسط ای نالی وگ ات رگ طلق | نالوا ابقو نوغویو نولق ظا
 | دالا رسب ن دل ای نوت طلق | نوعوبونیلاف يلظیلغ كف داغ
 نالفارثهلراوز شرکت نیطلع ۱ 9 ۱ رلن القا ايفو

 ۱ قلاب قللاف لظیلغ "هظلو | فامانوغییو اف هو

 ۱ وم لرلْشوق الق نرو باق نه تلف ضال ||

 | ندر كمد افوجو ىيا دابو | || رلاوصحم ىل هريخد رل هلغ لدم

 | ` دولنید هن هکیسمرغ اج ىش » یراک ت اراقعو
 | وص دوخاب بلشو نماشداکا | !کانوواشاف تری مکلف
 ۱ لغلغ نقد اشود ند هشیش هل وکو
 3 یسیرو ادص | || نالوالتسمرنالغو | هاب کلاغ
 أ ا ب ضیاهانعم_ هلفاف ںی کوا منی

REEاسس انت تا هل  | 
 E یدد | || هنینزوا یرب هلی هقو دوز “هک

 | HE نماپف یو قلا |[قلاتتميوا هد اغوغ قلفا نیکی

 ۱ کروسولایننج ی ام ییوپف نلف | | ..نلفوچ .ترنکسم
 ديل و | || ترامعو .هربخذ لوح دم

 رل هک نداغوا لا, نالغ یسارک
 نبازواشبوسو اصیدح, ول (-الفندر یاسمق نال
 كيان ایخط كيا ظن ۳ شک ا واک نک ای مالک رطل
 م ذ جااپ هطول GO تکه روھ م لصدع ف وس

 نیک هد فا

 تای امن لی | کو ناشاد نازک ن
 هنس) الو اعورکیکب وط ول ناچ ن اطلغ قر هنلروب
 قلت دافور نلمذلغ مولف قر هنر اوب هر هشود

۰ ۳ 

 س یخ رد تخم تب هی سن



 | سابا ناهکان سارعو | فاقد وم لاتماوشاط
 ۱ هو هنر هحخو هرب ندب نالتآ هليا هدوک دم تل و یدپا

 از فدمدع و تلفغ ع سمت ات ناصع شاط

 ۱ دوتا یگان یزدلب جمد شاوکب ان
 كرهیمروربغو | | الولع مرغ راد ل آ اً
 ندهاکو بیع ل دابع / روف دساربش نالسزا صغ مع

 ۱ یخ افلر اب بودی تعد مدآن الو |میعو تم ۱

 | ۰ ییضحلاخ هقانالو | | نالت روداد توضکا
 |" ندطتشو دون زرق ششوب فروا باق,:اطَعا

 دامی اروصق هدنشی یان ود ندد اطر بو سطع
 نالو یل هبلغ رک فوج يع اط ||

 دوس زین او ریمل لک هووطاخودنج شّوطع
 تکو تدابع ند لج کوکو | تک دز لو اددل اس بول اط |
 ۱ ىل هبلغرب هدزو یودذو بویع كنيد ابع ناف

 دکمزلزوصنماصوص لا | لاعیالومنالووعاغلر اب
 هدیورد یگوط مک ه دبلف ,زغ یزلضح

 نن وغ نم داف رضخجو دقح | | كداب لتر ات ها نرم
 توادعو تايخ || | بیاوفعورمس 4

 هنشوبویو هل لټون ځو سوبحم 7 ا
 مشلحو هل الروم ن الرو | مر

 یهچی امد ابد لپ جن داق ثرفخم نارمغ ورفع
 ا قلوقلنشو ىلولاہب | | و ظغ تفدو ديف ندافع

 وصح ر هریخذ رل هلغ تاع | | كم امروکخ شب بوبقبا ظفبت
 3 یرلارکتاداقعو تامتنا للزتتهد ر

 "دار صععز | لغو نانط ة داغ مَعَ اا هانعع



 ۱9 هم ۱

 ران ابلوسلزغ نار و

 راعتنالو زعم هرغ تبع

 والت تنج رخ یر
 ۳ هنیرزوازمهد

 ےس را

 یلرعس ||
 نعد نوال اتفو كنج : نر

 كابک هنیدزو |
 و بوسم مفسوریازغ یوَرع

 ۱ نالو | ولعنم

 سوگزالوالبو لز وی نس یز
 نناوحو ِ

 نالوار اسب رنک ق وج + یر ۱

 ندنرطبرد نوه ناسا

 یصولوف قامو هایسنافا

 ضیا هانعم اس
 نکن دیر اب ی لاس

 وبن الون اقب ای هنس لا

 ی دناسشاو قمانپ ای اسع
 نماقب ایلیا هجو نالو !عومشم

 :.ندرلیرد لهجه ا نلسع
 وصر ادرمو هایش ناف انکار یاب

 | نالوا هینزم زمفدرلارغ تاور
 ۱ مغول نالوارلاظ زین
 ۱ یا

 | قلوادوخب.نللب ین
 »۱ و احَ ن

 | دود نرمی تضع
 قلی ملو

 گز لورم هبلق هصع
 هتددم او کک هساتو
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 تخارد خاس لاد جاع ا, یصع ۱, یصصغ

 ی یرلادجاغا رانصخ, نوع
 ۱ الو دکمو فصل "ام
 |رلنالفایوضغ و نا بضع باص

 كلک «ینح قلراد نع

 | بنادر رل هصع ضخ
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 تولو لو گر بر ها
۳ 

 ا هدومفلطاب 7 دوو

 نالو ول حج یعیتط یا | ۱
 الو نلقو ارثسطاب می و, نبرف ۱

 واقعن او نخآ مچفوب برع

 ا بکر بابن دو نمادلابمودبا
 هات |

 e ا تاچ

 تی کو ی 5
 ۵ نی اوحتو

 الو خن نل اوج اخلئ ب اسد رم

 تجود د أو الرج كن اتش یر
 ۲ تلحو

 و

 .یااخبج ناف داور :ولوغ

 عاقو نو ناو نانو" ناور

 نالواردب |
 ٤ ككك ال اتفو ۵ كلنحر شد م

 نون دی |

 قات وخان بوچملواولرت و

 بویفدوکم دتمف مد آنالو ۱

 دوکو جو یسرو اب کیک 7

 یسرو ابیئبد كک " هلل

 نمش نوچ لانو كنج نزع
 هنیررو)

 فلمیکا تابیا لر

 و موبو نېو شع لر

 دوم
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 نوزکممزالیساد | هنسهد «همارع
 ارگ و م ه دوا هنس

 نالو ازهغزقو نوغذآكي نر
 راع نالوا تدرشو زز نع

 راقحراق نالوا نیروب كيوص و

 کو نایک سوک ید نع

 ناوحر لد نالوا اتا یک

 رلتنرغ "نینرع

 یاش ی
 ندنلاوحا كنان رر من رب

 ا
 یضدن ازم لعاشخا نوک رک
 فرط

 | داير جارار غ ا
 تلا روبل اق لا
 بو دنا زنط وو دنک 7 29 4

 كنك د لح هتشج
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 يدنالوانیزک
 كکدن ادفو جافا: نر

 ۱ نادرا د
 | دصفمو" فذه نان نیر

۱ 

 | کیو ۵
۱ 

 ۵ هلواولرهک تن اشیو دوبصقم

 اخ نرل توات ۱
 هکر دوس دارمو دوصتم
 ۱ هب امام رضصوصع هلارضرع

 ۱ مارمو دوصتمر دلصا نحو |

 ' یراجو هلوکو یس ه دیزکو

 نالو لوما مو

 قلالوروئض اب هر لها رن مد غ

 نالوا

 الخاص مامور وف دنر
 قمافلاموص هدزافوب و

 تزلس زغویوعوبو
 و اغوغنالوابس هت

 یدنغیج

 قادراجو وص مدیر و

 ی دیو برش كئسوک هراز
 مه تین ٠ آهک ی تاق

 وطاب وص قلفوب ردوص "نر

 “o <i در طاع وول نوط زو نرد نر

 وبص عون هغه دوخ اب رکد
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 | دویب رب نیمی سیا ءا
 یس هن بنل و ناروف دع س

 یم اط ایرغو رف ءو |
 كنید دلو ۱1 ا ةمضب طرغا

 یت بوس غلو الث ان هنل انما ۱

 و دنیا كشر نفاقسف كقبا |

 ۱ صبا ماعم طبع
 اصن كن هکجتلا بک
 تاقر اص ندلنید

 بود دل یر هد هلماحم نع

 . قمر الوط |
 مد او هل ادویو دییرغ هذ ی
 تس یب هشیدناورکهف یاد نی

 مدان الو اتیعضو

 نالوا دوم ی

 یس اډو ینسهنرا یکن
 الامم اعطردطلغ نداذغ ق

 رده دن الغم

 مهر

 قلا وهف ى اعط حابص |

 اب اوب دغا

 مع ۱
 دالو ییدیا |
 دارسافو .قلر ادغ یر

 تنایخ بویمروط هډې ,رذع
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 دعاامحو لظو لا لازس افوو
 قم ادلا هد هلماعمو ۱

 وص نال اف ندلیس ندم
 یرلاوکوص رلریدغ .نارذغ
 یوکوصنالاق ندلیس هر دَع
 دف
 یقو حاص وری

 :لهانابخ ئاخ داغ نود

 ۱ نالوا
 یوگوصنال اف نلبس نرد
 تالوكام ماعط كع ءاذغ

 5 نالوارونادل اهیالوفو
 الواقالر ابو ضایمف نر م
 شوف هابسن اليد هفراق ,تبّرغ
 فؤاد اعف داخىل اف 7

 یرویس دوح اپ نیکسک رغ
 يزغاكتالا
 كورم از دلی یلوچ هل

 لاوچ

 ا ریلظو .نالوازت اخ یکیپ أ

 | نکب ولوم رغ هدوما غ

 صرحیوشود كب هب هند درب ور

 كما غولدو
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 یدو ایف ونظاب کا ااغ

 ةت هتسوا الاغ

 نالوابسانمو قیالو رونش اب

 ننلاحءیلع یو بل اغ لاق
 نعلود
 نالو !ااهنارک ولا زا
 ترابعندربنعو كم الاغ
 رطع ککزربولوفوق لزوک
 نالواولوفوف لزوک اب ایل ا
 ن الو طعم

 بیکزرطعیجرطع "یاس ایلام
 یی ا
 توس كم و

 E الا

 نالوا

 با هانم بها
 بکزرطع طع یاس هبلاع
 یعدیا
 روم رولوانایوو بار زما

 3 نالوا

 نادر امو رک یا ی نوا ۳

 اضن ءانى هام الو زوکلیو و
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 نالو یڪدیا

 . نالوا هارکو نوفزآ یوا
 رول نایلو رضا مال فاع

  ندلوازفروک هزوکو نالو ادوحوم

 ۱ | بوطان دنش احااطص فرص عو

 || هتنالوایربغ كبط ام هلب ام
۱ 
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 ۱ لا رونبد

۱ 
 3 مس كب یضوشودنیدد زوم

 | هاحا تیاهن جوا وص هیاع
 || نیغاجس كنس هطروانوک هر

 یموموا هلولم وتدو ان انودوا

 یسهنهدناو یار كمدار دهی ار

cc: Eهل دون  

 قلو اومح

 | اکداقع دهن هو ام



 بینر ههم زیف نرو بش چ
 یک رکی ہد هس انع فورخ
 شاد هیولعو باسح بولوآ
 كعك و للد اسرو نکن اللو

 درز اشسا

 تالسدا هکنامدو)وص ها

 ولو غاتپ
 ن دنت احالطص ضرب ع راغ

 هل افتساو نامر كح هک تولوا
 لالو عرانضی حب نالولیلد

 یاس یحدیا هطبغ طرا
 یکی هعدحنو لو نع ناف

 یکیدنالوط زاب هلبح راکه لیح

 یجدارلا

 الو ار دیو دیلبرغ آنها ىع

 هتک
 نسافوبومروط هددنهع نداق ۱

 دزالوطحدابودب اسا نالوا

 نالوا

 یلوط ب وط هلبخل هبل مد اضاع
 نالوا

 _ . فہک نبا تام ما

۳۹ 

 لاووشفاهیهنسکلف اغ هل

 | قم“ اق بودپالوباچ را
 اضید نیوص بوریونفص اب
 ییکیدزادف یصیپ رف نما
 نالواقوجهر اغمو نیا ناتشیاَم

 نت ۳

 مدانالو سلف ودر ی وص :قیاف
 ۱ هنوکلک نیوکذود هلق هدام

 دوی بد یکجن دیک ازغ ,یزاَم
 امر هنسمکن دیا كح هدانک
 می وکلک هرام هداع

 دلحرواهنش فروا هيام
 هش اح ند نفاط تآو هنن

 یارو سز م نالنید

 رور یحدبایصغ تصاع

 دن الو لب مطو
 ی دیا تنشو تیرفغم راع

 ںالو یغدی اتم ڑمووفع
 تفدودیف عدا تلفع * اف ام

 ۱ نالو صبا

 ۱ می نیو

 اس تست سس

 سس ستم

 هلی ترقوروز یی ا هبلغ بلا
 . رک؛ددالواتسوا

 سا میس سم سس سس



 یعالبوط بولارآ

 توب وت یبراببع كمدآ وک ٹیک
 ۱ یگدولود هناع

 ر درو للخ هرابتعاوردق اَ

 7 نالوار افرک نیک

 مت ت ا ذیع

 هو و "بع

 تْداع و راک

 مود ی

 یو و دبع
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 -.جصجمجووح aE جو مست سام

 || یعسزدنقال بر زىلا
 || یلص فورح تابعه لعمل ن
 ۱ )شوره یکیا نالو ۱۰ دنس

 | كناسضاناشال نب هضالب
 | قالا اإ هتسکنالو قرشا | |

 زا ندو نادك کب كزوک
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 هردم ضرع شیر نالوا نالو نحب هه ا نبع

 ل اعتسا نوع ان ایب یت اجدد ئش نج هلو بهت هب | /

 لاما جاوکیدرب هلک ن انلوا  [دنماتدسف نالفازج اع یک |
 ص |

 1 + ات

 خوبی ىح هل ليغ اإ

 اد نیاصدیدم مب اض دعا
 ۱ بد اد اتعابزیوط |

 هد یر ایورب طی دک ولائم
 ندیاداعسا نت امم هلیهتنه

 و كيو ذوو شوری د دع



 پ ۸ "یشع ۱ ۱ ]

 ۱ ساو E مرو نالاسد حدق نرو سز رھ ۱

 «یینعلآ تب نالوا مد ۱ تی

 ۱ دعم هبک یم! ك کز ر ول وق وسو نی
 ۱ ناب ير بوج روس ق ايا هر هر كايتو عو یر ازا رت ات
 ۱ قلکای كمبااطخو || یرلبحاصوتع رل اع اتع

 ك اداذاو هلک نام
 و قلوادانآ كل هدازآ 5ا

EY. 

 کیس آرب هک
Eلع داب لصا  

 ټیرد بسا لس هزاع

 كّمسادازآربساو لوق: 2

 و رلنالوا داز المع ۶ مع

 رر ہل واف یکسا

 دل تالشکرس هجو عش اط كب وتم
 كا ہظعتو رک
 اک | سو دک شزرسو باتع بوت
 ناالوارما هد افو رئ ات

 ناالوا

 ات رود مو میرم یقمایو تع ا

 ضبا هان ۶ ةن

 دالواریکتسویجاصررتع يع

 كالوأ هذازا بویلوا هلاک ضا ۱

 شن البو شوق یوط نا

 یسرواي
 | تلامعهاشداپ هما ةفيلخ ةن اع

 كنیرلټرضح زیرا ه اکسس د
 ناضز اهعن اطلس یرل الع ادج

 و بوسم«مرایرضح یداع |

 نالوا اف |
 یم د اطولب اع ناناع
 یس ندلپ ای هلیا هل 1۳

 كن هل جلال 1 ع
 قجهنلوابح رب تا

 رظبرافهجوق ساز کد

 مت دک تف

 كجا

 re نوا ره تب

 ۱ هیزسانعم مردی ق رمو ین ع

 ردپ اوس تاداو رد ارن
 تاسف بب مرار قا مرع هذ

e 

 شرط ورک و 23یعدورب اب بر



 ES نالسرا سابع
 وال ئ سوپ ن السرا یس 2

 ت نالاسراو نالواولکن ر

 محو نی 1

 1 هایسو نالو قاتم

Ea 
 و بحومهو .هدوه شوب ب

 لعنالوا بافی

 داتسر هلوک لوق هدنب, كع

 رنالورربا تدارع نلدب اع ع

 قالخاو میر لاعقا ربع هرم | |
 ا تی هدوحوه وی

 م یراقخ هلو نبق هب هیچ هوس

 لغو ا بسام هچه هلا
 رانه نالو الج س الا ءدام

 رایصیصت
 تاک هنس افب تو اكبوص ۳

 چ دوا را

 هنئاط دوهیکسا ین ار ةا یون ۰

 و دوجوم |

 هم اطو نالو ابوسنهو قلعم
 ۱ تاس كت هروکنم

 تر TONE هير هش
 ناشط اخوروتس دو ا ناو
 قدی دزدوا بونبو نسب هلوط

 يا رسم رکی وصخ نالوا

 روف و بانجونع كركو نوسلوا
 نوسلو|یح الفو

 تع هدنسودنک * نیم ترو

 ناالو از کو

 نالو یحیی و تربع نفع

 نالو ارت سوک ترم 14 تاع

 اد هانعم, نو تاڪ
 E Ps یو

 نالو زفوحان میرک ی شوب

 وابرشم ناغراد خیس

Eهه دف کلیک 1 هه  

 یکلسرت

5 
 كەن رک قلق 5

 الوزي شا



 لیلحویاعینحو ددق ندا

 تی سسسس تل

 دوس یه نت

 سیا هام ةن لاع
 نالوا می دوس هر نا لا

 نالو توحومه هل

 ر لی لاس هنس مع
 لوا رت فم یغ ایب موم “ما

 یوم ںایلو اص وصخ و صاخ

 قلخقافوصعاسو نالوا

 جھ ہل ںکرھ “ماع
 فاك لح امومع "هّماعاأ

 نالواروهم نادابآ دابآ هما

 ابعا | شمویجلنیا یخدب لع لماع
 در هلکر بولو ان دت اح اط ص اوو |

 یبصن بورح ابو عد كن هلک کید
 لو طباض کاحو هلوابجوتسم
 نالوارولکو یکدبا تدوع دنا

 نالوا بض نالو قلعتم هنیرب

 قصا ٠

 | |تاندالصا هدنناذودنک طل
 1۱ نالو ليلو میرکبویلوا عقاو

 بیصردصوصحر هتبرت 3 ۳۹

  ناکدنب رل تب رادبع ذاع

 رلناضا هله آدابع رللوف رل هلوک |

 اع درک سرو تل هدنبه قلا
 ندناسحو تاریغو یوقو
 رولواترابع

 ولله کو معاج تاخد اع

a 
 . یکدیاتدارع راکتدابعا

 ولا هسنکو مماج اک مع
 تار

 ی راع

 وحوش اکو کو ملک اتلوا) اعتسا
 هلال هنس ايو هتښ کید بولوا

 زەم دوخاب نالوا ںیم وم

 وک هلوصحج ۵ ر هل وا بترمو
۳ e 

2 



 نر نالوا امال اع لالالا
 نالوا

 ق اطلایعو لم ارالعا
 تاټولح عوجتاقولخم هل راع ||

 یسجترشع آلا مقولخم
 ` ىل امقلُسوختس یا لاتسمو

 و ثوکلم او ثور ماع

 تاناکیوعر اءو ثول ا

 و نکسم كن هيرش ةبصوصخم
 جراخ ندان د قر هلو یرلاو ام
 لیفس ما د دیرلمس اكل اعرر

 و یروجرل امو ثوس امو

 | نالوا نکسموشا داش ما

 بیر اع ردبرلمم |كن اید
 تسماوح ثكناضا خاوژ ار اَعو
 بولو س وسع هنس هه اط

 صصح ہر هزو هک

 لانمباع ددیرلعم ادلاع نالوا
 او ماتم ماَعو یتفت رام

 رویروک هدوضوا هک ایر ناوخ

 تالار یحاصرلع نا

 با

 اه بونعیص كناسد هالا

 ۱ هک

 تراحوابض مایند اتکا

 دالواکیف
 یحهردنای بوق ابی این د وام
 نالوا

 .نالواییدیا طیضو ایم د زکام
 الواولعتمو بوسنم هملاع جاع
 یس هفناط ناسا نالا

 ياع تاق ولع رللام نیا
 فرشو ںالوا كوپ جات

 ا تالواززع لیلج
 شولې ضولصا زابتاع

 نالوا

۰ 

E نالوا هد هعفد هد اجلا 

 یحاصلداجو فرش بسا
 لک ند ا ډو تلاذرو نالوا

 ن rai 2 نالوا نج

 الو لیمو برش هداذ نان اق

 0۱۶ ۴ | .تالوکیم ایضهلاع نوا
 | ااف نیالهتسمک ماع هن اع

 اه هاو او تس ی ات کما

3 
1 

|[ ۳۳2 
 نالو یحاص تامونعم | | نالواردیا مادفا هشدار تک

 كلاع یکربو تز هلاع 1 ۱ لوا بورب |سبح  دلگمیتسفنو

 ۱ نالو نیز || | .  نالفاردیاتموادم هدلحم



 | نا | ۱
 مر فن راد ماع اسد اتساع

 ینم هتجاح بويل و لصا ییراع
 نانلو ال اعتسامورب ۱

 یونی )ین یجیدبامرع رعزراع
 وقل اق ن رزرو یعدبادصو هل

 نامیح هلو دی | ابف

 یک لوف قو هک نس

 نبعع كنیشزوعط یو ا هر

 رهد و

 نالوا یس هدوبر لدو

 الواروفق ایه ال هقْساع ا

 قلو وساع قلقشاع هش

 ویو ار راو ع اب
 رس دیدم نالواولنوطرف صا

 نال واولر کزور دی ثشو نالوا

 بو دیا سن دهاک نو دکر مصاع

 طم امءندلوار انوطول مع و اب

 تع ایروز داوا ا
 اگه توال و |وکدیا تع اطا

 ؟واوبشوج ولوفوق لزوکو ناللوا
 نالوایرصفا ناصقا شط ا
 ففالوار فک هشطع نا

 نالوا هم نالوا رم صوص

FF SIDE 
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 |یسهداته البرب یری|وشع شام

 1 ریوی هتشولوقوق لزوک دو م

 a تفطاع

 ۱ رکو فطلو نالوابدیا هجوتم
 ۱ ی هلک یاو نالواردی)ظن هليا
 | فطع ەپ هابعک دو
 ۱ هلک دوخاب فرح نالو اردی ادنیو
 ۱ ولام مفطامواو

 ۱۰ | ظا مک فطا هنبر ةطاَع

 |, هدابع دوخ اب هلککیاو كما

 | هلکد وخای ترحندیادنبو طبر
 أدني بویلق یحوکثیا لط ام

 ۱ اب بویلوار ترک رمو تل
 اوقن مع اک هر و قلو اریلس

 فان ماعم عاق ر زو ا

 ماعا حلا كوص هفاع

 ایکوص كتبا نشيد اف ع
2۳ E ر 

 ۲تا ل دیآ |

 ته ناب تیفاص
 و یجوچالصا ندنسو دک هو ام

 زلوالصاحتالوصحع و یرواب
 - :نالورمفوط ربسق نالوا

 | نالو فوچلمع وللعع لقا

 | روانو والري وللمع هت لقا

 رولوا

 ۱ | عور قسردت ندب نص ها



 ضاق

 نالو بوضعو بسانمو

 رادنقا مدع كلزحنام ىزا
 بوکوت كباجو یکدیا هر لجاع|ا|

 و نالوارولوب ضمن او اف
 رم کر و ناللو نوش _

 ۰ هلاهاع هتالحاع

 نالواترابع ندشهد)ف یا

 اوهنسو موسرو باوا ابا هدام

 نالوارکمه رقم بولو اندی

 لس
 باج لدغو ط ولتلادع لوداع

 ؟لواردیاز ایفاوتباعر هقح هر

 نالو کو اسمو رب اْشمورزکیو
 دک یروقر ابوب اصندنلویو
 نبال دہ اتباعر هقح هتل ا

 نوت ۱
 تلتشدنالواودع نمشد ید ا

 ندیا
 بعو مس باج یمن اطوا زاع

 هغ العوابولکم زال هضتنو

 1 یتنالوابس هلتروص
 هنقشحف هاذ كن هنر رز درا

 تیرا

 ندهنسهلفاب ولو امزالو قلعسم

 فاتیو نالوا ماقو ماو طب
 م:شوضرع یی هنر و دادم

 ہود لاّمصو نالو |یکردیا

 هررو قم الو یاد ضر اه

 ںیم کلک ہ روھ رت داح صر اق

 ررکو اصّوو داب ن دیاتب اصاو
 هیهصراعو ع یمع یضرام
 نالو الو بوسم

 تامولعم یوا صفرا
 نالوارادربخ نالواوحاص

 دوشقای هنبحاص تامولعم ها
 رد كنیسرو نالو قالو

 دنسکم اطر كنها هرزوا كا

f 
 و نانخا نسح مک هر
 نوکر رب لادن 1
 ول انود ولسک لو قدابچ کراع

 یصمو نایلواكلامو نایلوا

 نایلوا

 یتص هنحاح بویلو |لصا هیر ا
 هتسنانلو ل اهتسایوجیا مایارو
 قسم هتحاح بویلو لصا “هيرا
 تزوقملوال اهتس نوچ انفو رو



 یاناک نل هغاص نلتظ نون

 نالو نلعتم هب هبشو ن ۍټظ
 ناننپروکهزوک ى ل هره اظ نه او
 لبس

 و یرطوریک تشه قز ۱, مهَط

 مهرخو یرش ظفل ك کن اق

 | قلوا اصاحو نلوا شورو نابع

 | لولح ىل وب عوفو قلوا عفاو

 | لصاو هددفولعو ترهشو كا

 | رلننس ان قلوا

 ۱ .یلاعوروهشم اص
 ۱ نالواردق

 ۱ o یجدد اب زبهظ

 لاوز تفو قو هلبوا نط

 بز هله نبع فرح وپشاا 7

 فیر یکی هدهین اع فورح
 نالواز اد همولعو باح بولو |

 2 |نیراشاهنیددمر نت نت اسرو بک
 بولو تراشا هتشهلک علصمو

 رش زالوا عفاو ننساراروشنم
 و تمالع هنیدار |لنع زص م

 . ر درطح

 نالواردپ تدابعو تعاط داع

 لا تدوعو هنسک نالوارا دنید

 نایک بید هت ادب اع

 نالو بس اتمرتهناتیدوبعو نالوا

 املمتکبا

 | تدل یک یحدب اروع رباع

 وکلا
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 ۱ فا نالوا بو مک كاع

 | کم ورن یجاسصوتع قناع

 | ناوازبدوا رخ ی ا
 ۱ نایلوافددق یحاصرح ها
 توف نالواردقم یب مر

 ۱ نایلو یراتاو
 | گام اآعراتق او توق یاحیاع



 هل

 تیرط رار چت تیر
 رآ هنض نالوا:

 نوف هتشهنجیا باق نیرظ
 پّوکم ینناننو |ل امت بدو |
 سو ولا نر ظن انفو یرظ
 نالوا مق او هرزو یخولطصاوخو

 ددیاز سین اکم ابو یت امز كاف
 رونلو اق الطا هپ لک

١ 

 د | تها رال اني ءا
 رای

 ا اباق لفظ تو
 ولتساکوولتسافو یکذ تیّرط

 نالو وشارو لزوکو نالوا

 بسان هرم هنورظ نر

 یسارم م ام یم لظ

 روس کای کاک لالط

 ۱ زد انس کاک رللظ لالط

 ۰ ناناو خلط مو
 مدآ ندلوا اظ هدایز مال

 شلوار

 دخان ائ بوفر نوا

 سای روند نالطا تتسم
 | طیب لمس قناص 2۴

 ر داتلللق راتلظ ن ت ارظ
 لوا اضراب نالو الارق -ن (ْلظ

 نالو [ولعتسو بورشه هخلناقو

 جام ت الظ
 اضدع قلناق ل
 راد کوک ال لوظ
 نالوازشلادعو لا كب ول

 و بوسم هس امو لظ لط

 نالو نلعم"
 ادهباس نالواول هکلرک لل

 ناللواقوخیس هکارک نالوا

 شیازالو نح ان لع ملط

 ن وس قوا یزو ابرق

 نرس كام هاب انف یہ تکو كتمان كسوف "۱ IH رولنی چند



 نوا برشکبسو نفنکبس |

iالمابسامب دل 7۱ ص "5  

 م یا ۹ و 5 نی ناض

 نالوا

 هناررح هراکشا e چا

 و ناللوارویروک هریک وک نالوا
 قرطخرط كن هنسو ی ینح- ِ اع

 ۱ ۳ تک 0۳۳۹ ۳ _]
 | تشر تلبح یلخ -

 8% نرم تعبیط ا | ناطور زارني تب

 || یعیبط ىلج ییلخ ېي ۱ قلرغاو لایغ نالو
 1 ۱ نالوا | | دومفا ندنغراصش اب ن البط

 ۱ هرلشوف ربط زوم داگزالو |وقر ام هسدزوا

 | ۲ رم س هلول نحل اب نبط

 ۳۹ و 3 بر

Esl 
 ۳ و هرذو ۳ 7 ظ TCE ظ
 | هدنویشرلش هلکاهدالوا لهو || | تیر هد هبناغغ فورح

 ۱ (هیهاظککاب كن هنن نسّرهاظ راد همولعو تاس پولوا |

 ۱ نالوا اب || | زویزوقطهدلن اسدو تک نالو |
 كاج هنیروکهزوک سر اظ اإ رولفاسمولع هنبددع

 كش بودی اتد هرلصوصح یت کی ند هس اع فورخ 0
 ۱[ SNE یمس | فرح

 مدان لو از ا نالواورباح ینا یراع

 و نوشم مره اظ يالت یاران حا ین ا

 نالوا | | ب الاطیقوقح تنموکحم نل

 لغ ی وی

 ۱ را
 | نلواولتس اکو و رزو کذ هَ

 فیطو ىو ل
 هتتس



 ۱ یو

 یاهطا
 كمدایفنا كن تعاطارغْوط

 قلوادامنم

 ادامدا هبس ه دارا لک وکو دنک وَ

 | فعن دنسچ نبه اش ناتوط
 قمشالوط هنفاطا كن هشدزب 4 فو

 كليو روم ناغ ای فوج ك قاط

 و یوص)سنالوانوتشاط
 تومن ديا هطاح|ىسان هماع

 یک رط هنا ط اكن هر ْناَقَوط

 ممنسهرو ىن نوبول نان درک ّوط
 و جىك تا

 ارد قلنوزوا یون لوطا

 E ا

۱ 

۱ 

 لطصا روخا لوط
 لوالوطانالو نوذوا هدانز لوطا

 قلئسو بوس میودو لوط لوط

 . . القا

 نوزوا هکرف د دلح باک زاَموط

 وب ایم لر هلیروب د بولو ادق اکر

 بلقرصم بلقربیض تین "هیوط

 نالواذد نونوا لیوط
 هایت اد هک ها9 لیوط

 ا

۲۹ 

 کا

 2 zf ٤ ا د 3 ۳ ی

o 

 ` كلاي كلزبق تراپط هط

 مبا هانمعب ره
 یهنشژاس بولوا لاب شاد نوط

 یش نالوا ل اس نوجا كم الاب

 قمالبوطو كمرود یر هنضرب ٌط
 و كثساراماو افخاو هتشرو

 رم افاسععف كم ! عطف لوب

 اوهو نالو اولد اق یصحوا دا

 نالوا ارولو ا شاغ بولو |تلعنم

 رلناسلیط هس اط
 زن دب هلسسسیسوفوق لزوک, ِتیط
 لّرولو هنشوبشوخ نالروس

 و نالوارفوخ لزوک و, تبرط

 وتوصو تاب نالوات الح
 باوص هنسح لاما تابط

 راع نالوا

 TEE هط هَیْطو هبط

 و كروب كب امو قچم اط

 م شوق
 كم ازاورب قمجوا, نارذط

 صبا هاتعم ,ْنارط

 لاف نالوارمارو موم ةراط

 و كم زاورپ نموا نو
 كروب كب اج

 _ یکتمدم جانهتفخ نفی ۱



 اما

 نط

 كن اوحم كقيازسرولب نتسط
 كا لازا

 هنطنط هبدب د شرتسوک ناططا
 الو لشلکا لالی داک طط ۱

 مدآ |
 و

۷ 

 تتسبودرصرح هی هتنشررب ویط

 هپ هنشربقر هلو | همصاب اَن

 تداشانالرو !

 یلواو یلوارسرولب هنسلز نو

 هغزاقن درداج هک ارداج ت ك طظ

 رود الغ اب بولیرک
 نتت ناویحو اب١ هاتحم نک

 ریکس ناللوا
 یعل اچ عونرب د مولعم ا

 مدا نالو ار ال اجروببط "ناونط

 ین اج عوبرب عولعم * جوش

 لبا ونش نملفوذ تط

EKEیدمناج یدرکبج یدرز رو  

 تطاس تیثخ هبدبدو
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 افا با گم زس نی اصزسلود بولیربآ ا ۳

 مدان الو رروچ هب عزم ناویحناال وا

 وخز سکوت نانو هڪ مد زالو اینک نم اَض
 تماس ناف قلنبلاق ةَاَأ نووشفو فلت بری مطا
 الربا .قلت انس | | لقناظفحو لنما طب ڈا
 نا یرا اق نیلاق ی | را دیزسحو تریصیو مرح لو

 هال اوس گگیوبدلغابو كما طفح هليا

 فل ای وسکع هپ هتشرب "تښ | | فصتودنکهلب تنعورقد ناف
E ORS § O 

 كرما نفل اخعو قلد ض ڈ اک || هنیادو دنک بود وااو لب اریب دت
 نالوارسکع و تل او دم لب دص قهامضارب
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 هجا تم

 7 قمالواو داکش وا. دین د

 اتما ءان
 یو كمزوبلوا قلم هرم

 | بس لصصا یوصو تبّملخ "دکبصا

 ورم ولخم هددحاو باب كلعفو "

 |یورماو مته لاو لوې
 | نازک دمو عمو هنشو درطمو

 | و بط اع دوخاب کو فوم
 اهسیراموصحیسلو ابیاع اب

 بز هچمداضقرحوبتشا ض ||
 شرعرکسنو  «د هین اع نورح
 نالا اد همولعو باسخیولوا

 هن د دزوی رکس ناثاسرو تک

 دوو اتوا

 E منوم سم تنص
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 ی ی یا ی

 خفن می نخ ووو
 رد تل

 EE اص ج

 اشاص نالو تسمم تبوس

 i يرغوط اتن دلتا

 نالواروم ا هک | هرادا بوت هلو

 ۱ اینک
 رالی هراد ارد ام ناطباَص

 تداع نوناف رم اف "مبا

 ... هداداو ظرض هلبسوو.

 الان نالوارلوک ی ملوک یاس



 ۱ ب اأ هلص

 ۱ پین ناکوحپن الو

 اودا لونا رل اب وبرج هک حاغ یک
 هک اسو هدن امر هک چ فروا وص

| 

—— 

۳۳ 
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 رولتوط نّفو نانلوا تن
 | كنس هففاط یر ان ۱

 و راگ دیو نالوا ھه کی داع

 ربتساتمو کک
 رد هانعم هو

 او هیدن نیز تز

 ساب اپ نسخ |
 و البفقریا ه اکیو ظفح ¿ نوه

 كرا هظف اع یموروف ندررض

 دهلیفو روفر تره اضم ناهض
e 

 هد زم نارتش, اص .

 هلاک مذآرنو تاو نلیصح *رهص ۱

 | نیا دیس هود

 ناټو تباف تمرخنالو اس
 رثاکدامادم رل انو انارناقو اتا

 رو دیس هتوف ريق یلدا

 ران
 ست

 نیر اس هاو ون اره

 E ۱ و ارهص

 ۱ HE ایم اولاغمرلنودو کو

SESS El 
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 | رراکشکراکش مد نالو الوغشم
- 

 ۳ هد اص

۳ ei ید 
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 | كاي كب نفوط ج جفروا ما
  كما هلظفاحم تا ظفح ن ص



 کل وص ۳ اترو

 روا د انععب کرو نانا وە روصم یعیروضت *دسنروصا | ماعتال در هف مور هدنو قلوا . نالو ارزکب مبیر

 الورك زنا دیم هدوجو اٌینروض| | رالف :یکسکر امراص راو
 ی ات بایتزوصا | رايد دلیل هقعاص قاض

 نلعتمب هرهاظ تروص یروضا |ناکدنابیگربوجفوج ارضا |

 ۳ هلعساو هره انس اوحو نالوا رلقاموچ رات کوچرلن ابنوص لیا ]|
 قطاب تولوا اردتسموسوسحم را اه انعم -ههباوص

 |مهاشننجراخون الو ایونعمو | رنا وارا ووپ ار داریم عر

 نایلو | وشحرونلوا هد ايز ةلجور واو رموص ماوص

 فاکو د بو دبراندعم غوص +. نالوا فو اعتم

 كمذود ىب ايو كب كبس || |رلریتنانمرل هک را هعموص عیاوص

 | دم نلخ قفایو | | هدم موماي رل هفئاص وئاوص

 نداناوبحل ااو ںوبوف تفوصا | را زغمدامخنالوا فاو

 هو باروجو قوچ بولو لصاح وس: ناي باج فط ٌبّوَص

 و ئپ ًالوبنالوالاع امو | | هناوآ زاوا ادص سستو
 نش اف عزبرب نوسوب نانلاچىك ذود زوص
 الوایصتتو فوضله ۱ قوصا | نلنیهللکش رلتزوص وَ

 لخادهرلسورد فنصرو مدآ تبه تاق رکبب لکش وص

 مدا نالوا بوتکمدوح ای باکو قلف

 غورک ك زیرلثیور ډو وص ناففص یس «ضو ىع كنلاغماو

 ضيا ءان عفو | لاحو شتن روش مسرو ||
 ۱ هنیدنویب, كلام وه لوص هجو قايس ۱ :

 قعر دل اص بو دپ شیوروپ || || یعفح هد هرهاظتروص اترو

 ضیا هاتعمر نالوضا | نشین سوکرکآ اب بویلو وطابو
 س
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 ی اکدز ایج اغ لدنص نکل دن
 هلکسا عونرنالنید هبل ادنص یلص
 اینک | هکفرظمولعم "نوادنص
 بونلو ابيت ندرومو جاا
 رولو! ظنح هدن و انماو باونآ باوا

 قو دنص لوک هقودنص | ۱

 رازمه درریزو قودنض هود |

 قدنصنالیترو !یکق اف هنیدنوا |
 نالوارداهیو میجت هدّشاذ .دیدنص ۱

 هاشدای هنس تسدوذو ن اشيل ام

 دال اس رکصرس |

 یاو را درک لع لعف راکشیا " نص
 كما تز تكمزود هلرشبا

 تفعم شيا فرح راک ةعنص
 شیانالوا ننبس مد[ نکلایو
 | بدت نوجاد مک ك سان داحاف

 ننیاکو ر عش عو راهو تیلوغشم
 پز عور بولو ارپ داع هدافا

 ن ایی ناللو !فاو هلب

 همس او تفصبوپلو عیبط نص
 ںالو شلو |لصاح

 هلم هٍترو ولرم انوک عون فننص ۱
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 ۳ یراکلیولو هحرد نان ار اتا |

 | داعش هلوا يرغ ثانی امن هدر ص

 ر | مرفوسحم موبحجو هننهناتلوا |

 ر | هیون انوا بخ نسف ماش روت
 ررر || تلکس هطروم هلن ضراشو

 ۳ مهد | غوتزالواوللوب 31 یوبنی ابو

 لا 156+ جام نف ماتو

 || روصو طو حح یطورحم یرونص

 ۱ نالوا ء تلکس

 و زلعود رلیوص رلفنص فوض
 كرو لقا ےص رک یرار اک ك باوا

 رایاد رلقمش ابو نوسلو از بق اجع
 ۱ ر اک شا :

 كلتسرد كاتسار قلب غوط تاوص

 هنس نالو الب اقم شلك یو اطخ
 لحیوج هلو رهظمرت اف کم هدنرخاو
 يرفوطیر اکفاو یاد شین باو
 ندداسفو اطخ بولو بیصرمو

 نالو !یلاخ

 شفلوا وتو بيست "دی او

 ك 3 تک
 ۱ ضیا هانم 2

e۱ هالوارزسوک 3  
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e اا 2 رس اک 
 الو ان افو دنوفو نا نح

 ۳و شا ۱
 سه جد جد تا

 مت ۱ دی
 أ هانعگ "

 الواریو قاب

Eتو  

Eماد تيهولا ۳  

 ۱ یاو دیو اجو

E ۷ 

 و بلور نیم 5
 دی

 لمس شاخ
 منا توک تو ا

 لدرلجاغاراخمص
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 ,نالوالچک ایدی صلاخ ا ۰ لیک

 ر ةت

 هنشنالواو ا

 جو و هری کی

 1  ماوقو و ابو كیرکی نیدلوب ماوق
 ر تروا ك وضع لوا اییکا

ENTEاو او  
GEER 

 مز ی قد هلو الاغ
 قدروا ایر قو بلقلا

 ۷ هلی | دوح نن اضمر تب اسس اص

 هوس اچن دود روکا یتش

 ور وهو یس هلی یا وا بت ی

 ۳۹ تآنالو الآ دواب تآ

 0 وعيت را دیدنص "دیو اص
 ایزو اغ رانا

 دای رلمدانالوا عراه اش واپازلامدآ ن“

 ۳ :i قید اص

 ۳۹ 7 ۱۱ نیس ام 0 ۱ و سس
 هش شيا راک تورح تعنص
 تع ویلو یبا 7

 ها سس
 شات انف ان حات
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 | تم ندنرفداب بو مد ۱ نلخکشس زا هلص تا
 و قشار هلیشر هنضرب خالص ۱
 | و فوزوب لهجو نلو انوحو! |
1 

 (زاکرطایوقلو ارببویلوا دساف |
 0 ر و تمداس بولو الاغ ندرت اعصو

 || عدس ایوولتاطو مدام ریمل جنواموغو یوا هرنلوپ میورخا "
 PEER ہا یصا یوا ی شداب بیویطو هدزو یل اح

 ERA قلوا
 داف اعدام نا | ابنیه يک

 as هک هلا و اص ربو لو اررتول !هشا قوا

 :ودیزاخ الن هکر ابم وتواولتحهرطحترمو نو د ام هلعفرب

 || داغی اعدرلنالصر هولص ناولص یضهوفوا !تدلص ندوم اوت

 | دافشسب اوتمدو دام اعد ولم ةتسک زالو ارضا تل ها و کام

 | فطیرلنضحل اش نح ها 5و لاتا هکوضر اور و
 ودام اشل لسحب ندتشنیپلا | | زتفل ؟ثس دبآ ها بویلوا |
 ۱ ۱۳ یر ]لا لقادادرب نمم تنَصا
 ۱ كن تل وار شر کاخ ۱

 اد ل

 | الاکدیدش تس ناق نيلص | | نالوادیدش تعم ناق,تلضا
 ۱ حاح تیرا نو هتسنکثطصاو جم تور یوق كي

 | ع کیر کف یلدا بش
 I دریم للص كنان بع تیرضح | SPREE بس

 دنا نیسی یداسض یی نالوازوا ۱

 وزن زمشیغالوف نالوا مک قلفالصاو كنس نمشالوا هلص

 _ الو نس دو خاص هر ۱ یو اصاو رب مف ونعم هش (ء :

 ۱ أنافوخنیتشر ةشر اب قعشراب *
 | تایل اراک کرلن الو ا اص ء



 ساخت ندعمنالنبد جوط رضا
 یور

 EA طالحخاو ¿ مه

 سو ددنجهلوادوا هکر طخ

 موج هنیرلفص نشد ن نَرَعص
 رد اهب ندیا دیا

 یعاجت كارد ج يرفض ۱

 دپ اهن الوارد اراجود دیره

 الوام درآن ااو د رل هتبح فقص ||

 رللخیجهروطو اول هشود ||
 مس هد ام« دنکوص یلرازاپ 7 هننص

 یزشمویعتاصوید ىدا وراق

 یعوط بور و لا هسیربرب

 ا
 gS لنس كک مسلم

 | یالآز ضرب د ولا ۵ تونص

 نالوا نیکو ابو نیم و ۴

 ولت اویصو هنس نالو ینو

 یداأنمویفو نالوا

 نلاعواصیص هلب !قادود زیوص

 شاط تیودلنب د تؤ اب یرانصو
 مرشو نالوارممر اع نقص

 نالواایحییو

 كم هلفصم كمیودلج اقص | |

 ترط هیجان باج تر
 کلمرو تعادرو الج لقص

 تك | هلقصم

 هج هلاز حس یاو یم

resinسو  

 يج كکاحو یضاف ص

 یرلنح لک عج رلکبص لاک

 تاد ارت جو لص اک

 یرانجیفاق رلکص لوکص
 نام اعد ةااص ص



 1 و 2
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 تاک خب قواو نا

 رلنالواریحم زد ذ یلرغ اص حرص
 سافو نالوالوکب هد دن رخص

 الوو اچ نبر خص ادح كنیقلعنم
 هم لێم

 نالواق افوا لوک نیفص
 راه اک هاکنالوا لوک رص

 تح اق نالوا

 نبریجب یالا روب اط نصر ص
 یسیوځ شپه نر هنر زد
 وباب هدنسوفرن اخ لاق مص
 لجلال وص وصح هغمد امبچ
 | | بوبلو قشر اقو الوب ۶ اّص
 هدماو یلو او اصو ریو ۳

 بوش او ۳

 قلا هدزو امون
 رکی خدد یی وافس اص
 نالو شوب اعص.نیذپ افص
 راتهکر لغص و رلتفص ثافص

 دنیا اسب ىر تفك علن ضو زا

 ا

 د ورم تیز واط ید ٤ اوا ص

 | انووماحو بدا قلزسراع رقافصا

 هانشزالو یب را هنص “عاص
 یرلد قوم |

 ی هک

 ا ت اب
 أ تمودعو زنم اف ۾ هرهچچ نوي

 او ناو د ول اخ فضا
 | و نحروطوانانلوب نحو دس |
۱ 
 توت ی ۱

 | تمیاوفعحابقو هاك رغم
 | قو صف ین هان ن یا

 ۱ یسریآلاو
 تنش درداهب رو کج دص دف

 ر اموداتبوزوبخ

 :E نالو یکدیا

 pe تادف

e و بوم E 

 طقن 2 الو اتر اس اہے _ دص
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 نالوا عفترم ممد لسکوت "دنا | ا ۱

 نالوا تحت دیدن حص 1 یس هسک ها ر ص ||

 هد اب رک بارش دچا | كنيوکاسدالواتنکوب ا
 بولیاب هلیببس تلو هّْحبَص یلاعبمق ||
 .. قلوا دوم و شوه ۱ | رانالو صلاخو یر اَحرم |
 تاجیک لونوتجو جوک زیو | هایم نالوا دملا لب د نادر |
 وفن الند ںداص تروف هوم یرطهاف |

 كخاط لحنالو سكوب وعر هلدوکهفوغوعو دب دش نصر |
 ولس ۍعاط ناخو ا راد |

 شی هکسکو دوعص داوبو ن ماجر كلمنا ت فرض |

 :رون نالنید ها طوعا ا
 یزوب رر باز .یقاربط / ادیفص تاللدن لن الکو قلف هجوتس

 زا راها ةافوا کوکی زغم ی لعد ردیاب ندا همولوس

 نکو نوا وک راع اطافاص فام سلاخ رص |
 یو ار انعم ةا الطاير مول هرم عفو |[

 ىو ا | أ بكور ةيموف كلبا داتا ر
 > چن الوز رم اکر هربص اقسم قمربآ

 نلو لټ و وضار ار اقحو لذ رص رانا رام رام رص ج

 0 قلو ی دولتعیبطیما || اقواس فاسو سلا هح
 | قلفحرجو للکو کیلو | لوک نعص | داعش اهنالوو ر تلات ر

 ۱ ۳ یامز هلبلاح ناللوارادیدیو نجآ هک

 ۱  نیسلرفص اما هانعم رغ | | همت تیزرع تبن دصق هرم
 | قوهللاع نانو كلر شاب | | یالاولتبوعتصو تعض تاعص
 ۱ ٠ تالو ادرج هدابد غض | | دلع ككوب رادوعم دیاعص
 ۱ رام الو اوج لیفص اعض نر سس مس جک تاش |

1۳۳5 CA 0 ۲ ج | 
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 r نالو و اع

 هلو یوضعوولعم کوک ئر ذ

 نولوط بك لوق ەلبازوك

 م

 ید دقیجوعا ف
 قدنص بولو یوق ت

 قلوا تز هب هنس قوج هقشهو

 رولو اهوالع بولیردشد اب نوجا

 هژوکن الو اروک ہف دص هد

 یغافواوکوکب كف دصو قوم
 ىل اطم ەل احق او كمال قدص

 رللالو! مرکو قداص ء اهَدص

 مرففن دنلاملن هن کر ق دص
 و لایک درو

 بود اج هنرر هتشکی | مدص

 زززو را کرک رود رو دص

 قوا طف كلقعو رلرکسیضاقو
 و كم اروبطصوصخر هرزوا |

 لولا نيج

 لواولاتيقحو قدام كب ˆ نود

 "لب ام یولاع كیبزوب هزاره نص

 نالواراعو بتع هدولا یردص

 نالو اے راقح لملد لیدر

 | تكنو

  Eیمالوانالب ||

 ۱ را هاد تب جدا
 ۱ مد یی و

 ۲ اوا ماد ادہصو قدم نیذص
 ۱ | صح هنع هل وضررکیوب و مدا

 ۱ | ردلغیرش تل

 | لوس راش آو قم ای ہر اکشآ ت
 ۱ | بیلواهراکشاو مفاو مالک "هر
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 انیناو کید هلو | هداکشآ حرص
۱ 
۱ 

۱ 
 ۱ یاو نام بوتا
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 ]لب
۱ 

۱ eA E 
 تا مو ءار نبط لوب طار | ۱

 ریریککں نیل و هان داق
 ۱ ر لیس اكر وک

 ۱ لوالوغشم هنمزوب ها عفا

 بلآ هش اه ی هاو ترا لها

 إإإ تداعلها نالواررو ضف اف

 ET عو

 داغ نالوا

 ۱ ۱ فارم رز ها وص



 لو یول انفع هفعض ام | ۱
 O ءا ا

 لک عضو ماعط نواب مع
 یررتروا كنرن اخو اوزيل |

 نادم عساو قحاو

 كالکمودنکب ول تور ۽ صا
 یرلباف كمي راض ا

 و اطحخو ناصتنو غ

 نالو ل اخو یوو لاس ن دلت

i کس 

 سمر یور یروبرب فرع |

 ضرالا هحو

 كنغرب باکیزول كدا ورم

 ج هلز اب یزای هعشو تزوپر
 هدر ,ونکم و یزوب كن هن |
 راس اط ترس ویب را صر نم ۱

 * لایق |
 اهرم اطرالواتسو كوس دتقا

 رل اف راشاط لو را ءعص زوم
 شاطنالو اتیسو + بس حق

۱ 

E? 0۹بوروچندشب ار  

 توص هژاوآزاوآسس ۶
 هوم نسب E "هرادص
 رس درد یسغ]رف اب عاص

 دعو هنیل هک هق |نلحاک نادص
 روئلوا
 واسو زالو انرکحرک یاد
 ل اعفا رل هر دص زادص

 ناللواولف ارپ نوب ا

 نالو اولق اءازود ال

 نالو شلو ا هبنابزوب راد
 بوو یسوشر اق لز هی

 | ةع توجو دوصقم و یراوحو

 ن ایمر دوس دق ال صوصح نالوا
 دعم خارم صوصخنالوا

 8ثعر و و بلطم

 كن هنشرو هنس س نک

 اک وا اوا
 دروطوا نل ل و سلجم سنا کی
 كرکسعیم افو یصنم نظعارزوو
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EA FOR ETI 
 نیر ی و 7

 هک اش باب

 رونولو صع یاد ف 1 ا
۳ 

 با

ERS ANI 

 ولزوسولو نالواوللاد ادغام همراه نان ن

 نالوا | || هدلن سرو بکنالفاّراد
 نلوروف قلجاغا زا اس و وكمون دزو وا

 لانبح هام هدیرلگد ات هر اس ی اروا

 فوردنویوب اس رووا او تمالع هب عش

 طوطحم نورسم نون داس نا" یادم یدلید اس
 رم هدا تاشو نالوا | او ۱ هلند لافتوخ و اا

 OE ORY هلک ء دنساعم هساب ادم
 رو نالو زن اف وص ردسوو -
 نالوا هزانو نره عورمولعم تا
 ظوظح رو رسم نونمز آوا رولبر انهيعاب جا از دن اک

 نالوا تکی ناوح مد کتک
 sd ا ناکا ولام هل اس امو روا اس

 ادن نوجب یس هد اف اناس

 2: نیرفا E ر رد هلکررونلو ا

 راغ لک دنسانعم_ | |هدزرفآ نیس یقاب اس
 ولاتم هینحر ولعم EAL یم عاج ۷

 طول زورم نون کدام توکو شیدا مش 9

 ا س تك اه سس سد



 [ 1 تم ] سمم | روس ۳

 ۱ م رنز باد عب ر س | | سشمرکولاشمک دن تی
 ۷ ہک طیصت و نالواولزدلاب

 رولو ال ایتسا | | ضابیکسوکیم هنبس مس
 2 رط رزنبت توش نالوا

 || راوسوقس اطرلابس لوس | ضابب یری دوجو قيس
 || نالوادوسا هو هابس بس نالوا

 | كه رسو اج وک و ناوحموهوم عولرب

 ۱ | نیس هنر کف هت اخس ۳
 | نالواتلاف هدکرف لد ەس با | قبس العر دوقفمولطاب ا

 | نالواءاسینو بس قنصمو ترابع دمو "نام

 نالوایاوسر لیدر || |نالپضایبیکرنموکو نالوا
 نالو نخ دب زسنخ لور سنو ند هن افع فورح نیس

 ی درس و
 نالوا ءا یک داف ةتسا | ناتس هعو ردص سکزک هیس

 راک راکماک د| انار
 ۲ ناو ام || | نالاتسیکوک لاج همس
 را اط تدب دم نیک | نالوا ننکمرطضاوررک
 ۱ ۳ < EEE ڈ5 هس

 لوس اكن اوح عولر شوک هیس دلو
 نا ی او ییزو 4 هسکوک ناو ا

 نالو ارمارو هک اردک قرهروآ تک ۱

 نالیماب تام حص تیا | نالوا اب هبسا وس بس
 نالو دلم انو لحق نالا رور دک

 کروز دکل دبا تباصا همدا |ا



 کارگر لمر لس
 دا اف ناب رد

 كىل ىرىكو نسب ,نلکأو
 هماحدزا کهنض را نکا

 رولو یوم
 ناصوا قولخا رلتربس راس

 لاعه المال ا هيلع مسو
 هالوازدبا تن دنراف داخ او

 رب ریبلخآ باک
 ۳۳۳ دو كم اللا هلع
 و یرانبرشرتس
 نالوا نشت افبل ا٥ب اک هرزوا
 .لدبادامناو ی

 r ۱ ما ثاود .

 i | سوط نالو فوط بس
 ور نالو شرور
 و نالوارادبآ ولوص بار

 لو یو بو
 ما اس انفربس كمك ارم

 یراواون درهش راروس ارس
 ۱ و

 .فرربس

 درولو نعم ك هسکو 3

 0 لو

 [ باس ۲ ۳۰۲
 رشعنلاث حوا نوا دربی

 نالوا

 دزندرحتالا کمین رف تی
 رج لاس یدآکی اب تیس

 بارش هداب یمن ی
 هلندشو قف یکوص نکآ لس

 وصر اوا هدزو اتر راو

 | بوشالهزدنعابلصا بال
 د ین ال شل یفرطا
 وصناوا هرزواتدس كب
 :CEE نقل نیس

 وصنالوآ نوش اط
 شود واشر ا
 راجودهر امو ت اول دوس ا

 نالوا

 ء دايز ند هل و ا مه

 اصوصحتصوصح اب نوا
 لس هویج تاعساا بن هانکوط قلفورط ىراس



 د ا ممد تل

 ور نا

 ۳ زرللحاس رلفس یاس

 یر

 نط لس هو نا
 ورود دیدر آی هنر "هک ايس

 هس احو هریرخف كمروس
 ل اعتستا هّسمز اب یر دیس

 یزاب نانلفا هنس اب

 نالو او وص لس
 دال ابس بوف یکوص اس

 وص نور افآ لندن لیسو
 یوسو لم هی نایس
 هتک اد 0

 و هز اکا هک ك نرم ولع
Eبرع هو  

 راب رع مز
 نالو اتد ع توا
 ا واج صوت ن شو

 نالوارغ اب هو رم
 یر نکا و نادیز ا

 BERE د د ماعد

 نا

 ۳: 2. مال

 نالوا هی و

 ۲۵ نالوا زف یروب ا

 ۴Ê خب سی نود اس

 ۱ نوا
 ۱ موم را 6
 تدب ردم که اس

 اه نودندا سد املا, تیس

 ۱ ید ا ناس

 ۱ كن اتحابس تم بود
 ۱ یش باک جم ج
 | و لوس م دننیبیمزفو دنکر دم

 ا لاو كب کدو ات
 | هنسکنالوازدمالتسلا هیلعی
 | محا نسح ترضح ناس
 | مع هال ناس

 ۰ مرو وب ه دنسیموف و

 ۱ نول اخ نالوا
 | رب قلفالیودیس دوس
 ۱ لوس درسو کوب موف

 ۱ نالوا

 ی حوص بس

 | تفاخنالواندیب لا دیس



 یا کلر هوا رب ابو سوفرب
 ل هوا راو سوو نالوا |

 یم سیاق |

 تج نان ناب الو
iyنلشساود قولت اط  

E 

 واما مت ينط ی
 ردلبر :غاو,درفصبد یس |

 لوب ییا ترخو رس اس یو

 ندم دل یش خا اتش اس

 نالو رک بوسالوط هب هد
 منی
 رظالوطه هلن ند کل ۶ها تس

 لک
 و 1

 م احو لب و و ولو |

 ندمولسل اهیلع یتلاو "لا
 قلو اشۋ دیش بولوا

 یعدیا

 نرو ها ناز اک هراس
 و رود توشو تیام دالر

 نوبات
 قله اش زاب هللک اس تصم اش

 وارففنالوا نا هئن دو له
 هزاد او طض یز وما كن امعص
 از او تبدا كجا

 هلت رم ادیت ناولو كرز
 كما ناز ایم
 ات اب 4 اکسس



 لَآ وتس له ایس ماوس ۱

 | لو عرب رپ عیودب بوک |

 نالو ان نطو أ وس

 یک ناوه یرعوط زود یو ۱
 نالو یواسفرط
 ادوومیلرغوط لازود هوس |

 تاوان هوب الم تاو

 هوا لور نه روا

 هایسنالوا و ء کری <

 | تكونا هلط ه ایسایو
 ۱ بلقو هاد تو امس نالوا

 تا |
 هئالن یددع 4 س ۱
 اس تا

 ما

 | كکوکرب عفاو هد صايد 7 روا
 ردنا

 یان ابوا بوب و هک زان
 ۱ لب بدا e اپ

 ارام نی
 ` هەن مو هکهنسکنالوا
 :دولو ال او
 اقام ایما یک ت م

E 7 

 یزو وسمو یارو ر پس
 رب مالموزود نالوا الو
 ینالوانایآ او ی الوفو ۷

 | تادناهلباداکهکفواربت مس
 | ضار یاب مشو رولوا
 | تک دیدار هی حورو
 ۱ هشار عمر مہ ماع هنیرحخ

 ۱ و هدیدب كرادعملو انکدریو

 اچ ام هز هدا کتا

 ` لات زك دەن افقات ةن دارنا
 ANE زولوا

 هاب و هد لوس ۱
 | هیزوارطب نالو الص
 عمدی ودنا ف

 روک ذمرطق فصت هلو

 نیم بولوام هی
 هلن (سوف کرم ندیموفرم
 دينهنالو هاو دنس دم زوم"



 و

 تردوژزوب رج هکی رره
 رد هروس
 اچ عولرب مولعم ۳9
 یا یو
 ولوفوف لزوکداع | عونرب روس

 لکیرمو
 فرح یحرد اب یاب روس

 نشا نرارحو ای

 يه روس ۳1۳ شو

 ح و

 ترارخ شما و

f E 

 ولاراخ لآ یاب 2
 نالوا
 9 هنری نا اک | نانروس

 قرح یاب روس

 نالوایدب |

 داییو تربط نعببظ شوس
 لصا
 ناوخنولن درک ژاریفوس

E 7 ZAP, 

 راھ ام ا

 نر < هوش یر با

 . نازاب وسراج قوس
 یالمناتسدیو ابامر 4 هوس
 یناعم هراز ابو وسر اج قوس

 نالوا برم

 دووتهد ی تن ااو

 نار عفاو



ET | 

۵ 

 كنهن رب هلف اس 39

 >وآ د هی | اس ]و

 RES دلشرب هراس
 لرد كسا ندیرب ا

 بولب ی ةر ی روصو ۰

 تلو ابو نون قم لکا
 باطعت هلبجو م اهفتسا

 مو الوا او لزوم رو
 2: المخ
 ی وز زد EY لاوس
 EE موس
 وس

۱ ۱ ET ۱ 
 « ا | سم

 احم اوا هس دو ام میر هوس
 دز ل ۱ ۲ ۹ ا

 ۳ ۱ ۱ تای
 دن اب ۱دی ایو هبات لار وسلوس |

 طاحمولعم د هعیر اطهار او

9 
 هسازولو !هرزو اتد روا

 قفعوردبلیوسو د

 _ تبکءوزرآ عبط صرحو

 درع لو مدورفص کرد
 نالوا

 زا نالواراف مد
 ۱ یحاتو نالوا دوس °

 ا
 حس

 اوس

 اب هتل ادوس یو ادوس
 ناو بودم

 نوای فن ول دی
 ۱ نالواردیاهدن افور اکو

 شلروسو نالو الزام
 ۱ نالو لنوو
 روس یول هدوسوز ور هدوس

 ناال
 تدالوو جک نوکود روس



۱ 

 ۱3۹ ل و
 ens ریس | دالهیرهددعابشاط |
 رولو ل اعنف ابو مر سا | تنم ماودو لب ۱

 لو ماوط هکر وض اب ءا ود كناساو توس || ١
 رولن الو و ی |

 نالوا مدر ترش لاخر یس هب هتسدر نالوا
 O بت نالواترایع نسل
 نالو ناوم هب هوتاسو | هوس اتموهوم لاقتسا

 راد لوگو مزو هنانوز ز نل هی اف نشاط ناک ۱

 1 2 لج نالوا ۱
 ها ران رله نم اصب اه اعم خالکبس
 دی اط شام نایروس و عوصم لدناط کنش

 لا اف كادب نایک 9 نالوا ترا |

 و ج ارعا نر و ۱ نالو ارزک ۱
 اه رواد یو ار دیه یقلوارا فر ردم ارا عمر روم ذا ۱

 زالوا کرا هاب و اوس لوضمو بوم زلت لانس ۰

 یارک د رالخ اس اروم هیت بادو تادف نالوا
 هوس بو یه اس ر داوس قوا ۸ و كم روپظ جونم
 هبصق رهف نروص دوخ اب رعد دانسا قم اط ؟رونس

 و E هیرف نیرو هنبرزو ائر نکوب
 سم | او دبسنو وب كوفر وس

 و ی هنسک نالو ارام
 هفوسعم هبوبعو هبرک ناوجنالنبد
 رانالو اهداسو ا يوس QE e سا

 و شم هښرزوا هسا رو وس ابا دو لزوج |
 ولت؛ناللوا یار 1 E ل هنس ونس |



 هلچ بولو اید عمو ید اع
 لوط محو بوغرم نن دنع
 ag داسا هک هرس ل ایفا

 کلمسازون احد امالع
erبو  

 ينلواراکشس یرلفدوآلوبفم

 TI ور نا
 ا هدکیررېف

 ردکررک
 ,دنکدربفیک ب اس نیس
 نالوا
 ۲ لامودجوو شع لها نت
 نالوا

 امویشسعلها نیس

rsتلن اوت یزمو عود  
 ۱ ددیمما

 ندادن SEN یس
 ناللورثملوا !هیراوم

 | تیطاو هما عورر شدنش[ ۱

 روا زوم شطراط ه ديس

 طن شوف هرم اطو نالوا
 نالوا شما |

 دراو قلوروغوآ

 ۳5 ی

 باک ور شرد

۳ 

 ۱ ردیعس ابید

 ۱ نالوا اب ندسدنس یب
ae0 و دل ادنض  | 
 ا

 تامزاول ةفاولف لوس عود

BSAلوك وب  
 دد اج ااولوقوق
 زللو ءاره اش هدامت 1 نت

e 2۱ رافو نکند رج  

 تان نرو نلرخآ فراطو
 سن مولکرولش اط / ل

 نوا
aنالو یفو ترمس كب  

 نانلوا همس 0 2

۰ 

 رس مترو سیو یو طبی هوس سوم

 ت ی سر و



 ید 7

 گل صح هرایبسو لج وح نالوا
 با لب سکا لیک ۱

RP |لاسو نیس  
 نالوارو اس
 تناوجونادند شاد نس

 هنس جاف ندن دزد ی یم ا ۱

 .تدم یه دلوا
 |نیابضیداواب قند ۱

 انس هکردن اب لهسمرلو +

 نزیسکولو رونلوا هبمنیخد
 لا تار " 3

 ی زوب هدوص هد بانی |
 مان

 نجینزطنارکتس كیا |
 OE ا

 كدا ص E ا ۱
 تو

 رن كارباد كلازوک هع
 ی بو 2

 نوهوا

 یم نابیرب لهسم یماتیا

 يشوابسو هراپمس راس

 نوحلز داها ودوم بول |
 عور بر ولن والو هکمزوالج
 رول هاش

 نو نرم خیکرمو بیتا لس

 یغانرطلناوج نالو اولفرط
 ( یوا

 ولوټوه رسوخ عودر م ولغم بس

 و یچ اص لن هبوبو لو

 ۱ کو تلر
 زیان هنراو یاب را

 هرس ۱

 یاب |

 و
 دسا هدجوفر للف یاب

 فریج ناربم هلبجر

 زوگدم لس هکر دیم تن
 هیزوفطرموسع لوح د هجر

 یا ناروا بو دیا ید اص

 رولوا ام
 ولی افمیزومض ابو: نک اس و

 له

 / لس نهم وا یی نوا

 ۱ لوک لا
 هلنولوا یفلرغ وجوا سی
 هلک
 ۵ دا هماعراخد ترضع هن

 سس



 ۱ و سد سس سس سس سس سا ۳۳ س n r e ی د ی ی

1 HA N Ea ES 

 هدام زود غاب هداس عن

 وانتو روم ناوجو مدا نم
 نموا
 هک اضاندان را روت ۳

 ووت بادو ضابب یرلکب

aهماج بافاکسا هم  

 ر کت

 رر د

 ےک
 o سا رک

 ن ازحرراساب نسا ردم

 ناهلوقو با سر بار دم ۱

 ۳ام نحاس اولا
 | !مظفوریکت در دعا
 | کوس طک ید س و

 ناهس كب کم اس وم
ê AR ۳۱  

 هر
 | رلوعآ زارهز رلمس رم

E1 قلواولف  
 قلواراحموسوهدم 1 هوس

 ۱ وا هی

 | باذکو لطابو شوب كنس
 1 هنس نالوا

 ١ لاعیماس مفنرم كنکوب نم
 ا . نالوا

 نالوظنم دیو نیکرج 9
 كمرض ابب عور مولعم ديوس
 یس هل

 ۱ یوخ نلخو یر هک یس



mae 

 ان تض لس و قانوف
 ېر غوط هر دوخ اب هفرش
 لهاو , ینلفجآ نالوا مفاو

 تیفراوا |ننبدرمآ رخ

 ساز ن نارپسرسحو

 اکو ره اور
 ننرزوارهن اب یس میروا | مان ۱

 هار نم خده ننس رووا
 كراك ب ولو بم طق
 E ه دفرط هبوا

 لمص یزوب لوک نابقروک

PNW 

NEE هراي نالوا 

 هیکو یوی تھک مت
 ی تس

 لیررجما نارمما رج
 نوعارلناکرزاب لالد واتس

 نیاز کشم هنسرلع اتم بیوزک

 رلیزد روم راطامم طم
 راغ رلروب اط
 یشدردو نجوا کس عولر یم
 زاس بولو ۹
 هوا هيف اف ھ هلي ارل | 0

 قالوقو« كم هکد لمس نیشارمنس| | ده
 كش نالوا نف الوفو كرو

 ندا شوک نالوفو وف

 مش اب م دفاوب ا كب ان

 روصو هدنعاب نو هد نسوا

 انتا هدر ك هلن د ا

 ردربعلر هرولوا

۱ 



 ا ' نالوا ا
 وللنمزرکواورط افو تآ همس ى

 یعابرط ناوبح "
 | رضمهناح, رسو لکا ره س

 كبلد وکو هنشنالوا

۱ 

0 
 ۱ عا دو

 اه تست

Ka RS 
EY 9۳ و هد هم ٍ ۱  

 ا

 قلوام مک نلوارج
 اه طعاو رب اه انعم / ۵ ۳

 رثالد راسم” هرس امت
 متر وباط یزید هرص ,ظ امس

 ؛دازوانوزوا هببرزواهرمسو ||
ATERهرعسو  

 لمرویالوق كم هلکد,غامم
 یار نیو ردو اس

 هر قر هیرفوآیملا بول اج

 یراوا هتاوضر او تل« اإ

 ۱ كيربنالوت كم کد هع ام
 ۱ سان نالبدشا له عاما |
 | و نولتایوس اا هدننسام |||

 جاج زدویوځو هبفرص ؛دعاف
 نا دع اف نالوا

 راقابدردیمسا ت ابن عوج: قا
Sk RN e 

 هج وازم مولر مولعم یا

 ر ا کشا

 دیس قالرپ کیا کس
 هتک دو رای ءا هر

 ِ دلو ایت خر ركام
 راز وکر زض رر هز لر رام ماس

 رق ن وان د نواب : وک لو ار

 رنامنآ روک رل امس تاو
 3 قلعم کرک امس یو امس

 لا ندکرکو نالوا بونم

 نالوا هذ هر لوکو نالوا

 یرظب ماس رلموم وام
 یس لا هر امو روم هزار :

 | رو تنخییادلف کمو داجبوجا ۱

 [ غ



 ad آب تا

 5 ن و ا ی یی

 مدا یی انالوا ما
 هاد یاو نلف ان ام "هل

 E شالوا جا
 ی سړ هربوا كر
 وا جک همانا نام

 نزناشییانالما ۱
 رد هرصو نرط لوب / كالس

 ۶ یافشرا 7

 | عانس كح هری و م 1

 نم ع

 ی

 | نوسرو تمدلسومالس ع

 بول اخت دض امنو تاوع
 رداع هدام ویسی ار

 هفشبج کار فو هکر اندر ها

 دداع 9

 و بوس نر 7

 تي
 درر ساسی و هولب و

 | رز ن دز دهرا وق وبا
 ... یدنلوا

 كلارا د قحا کوک ولس
 سعاخ تعارف
 تام یک, بلک قول

 نت

 عسل ا جو نافاس

AEG 

4 
 س سل

 رو كم همدرطو هلو : واسم ۱

 لحناد بعام راو هعاجو |
 هرزوا رل او تد اف تولوا ز

 نلوالماع
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 و و ل دف نالوار ايىل م سس

 ضر عولرب هجا
Eleنالوار دایص قالرا  
a 7 زفحو | یاس ل 

 هنس وقمن اینو نیس داری
 1 ۷ ل

 هدنسر افوب كنس هطرو امناخ قاس

 و یناززدرد امو هدرب نالکج

 E ل یر

 رال هطو ۱
 مرجع لک هاب ندناب سام
 ۱ حس
 لارا ب طصم نشم اس هس سس

 ۱ 0 2 1 اب

 2 برس و ۱ عام دز لح

 میهن هاچ
 "دن ےس حس

 _ كالوا



erer AS E 
 كن تمدخ ر اب | | نالونامربف ن اجب لوح

REE لاک ناب انا وج ۱ 
 اوشو باب رد و هدا ترارح

 تی هد نادیمنالفا | | قجآیلا نالو ارم اوج نم ۱
 هتساضعرضم كندبو هفص ۱ نالوا رک وکو ر |
 ناتتوطرولورضراع هتاماسو | | دفع نالوارسلفع تنی |
 یرانادموف راو رل هدس د كربسو هنفوب كبو نالوا ۱

 دوز طهکرسا جاا عرف تم و هجاصو نالو ارْیلفوط ۱
 "هری رد ندنضجیم امن نالوازبب دو نسل ام 1

 بم کرک تاف یخ دب ی لالي باک هیت ۱

 وصف تابفیک بولوا جاخا | |هتشوونمامبط یم ابف دس |
 [2:تسودتفلوارکد هدربساف و _هنش ناب افبط بوب اف

 ناوطوا هد هردس نان هر ذی نالواتسکوب ندنفارطاماس |
 نحاحو لئ احو عامو لحم
 هصقن عو هش نالوا

 رووا
 تان نالبد ف دس ناد
 الد هداسنلخرسح ا

 و یرغوطو تساد دادس

 ووا ںاوص

 رابع ن دفرحیل الصا یماکس
 هلکنالوا
 روا باج ه در هاد

 >وش قلرا 34 5 س

 دون اب هب .ينعم بم کو ما لا

 را هکتار
 یر هدنل تن هنضر شذس

 | | ب هغاشاد هنشر لس
 قمر اص

{Wwاني و هدرب  

 | تدوجب اه انعب دی
i OREN۱  

 | نلجونونلراد هدر نذس
 | دوخ هده طعم کو كما
 | كا تم دخ مہ منا

 ۱ روا هدر مس دم
Eاد اب میم کر لند اس کس للداس ۵  



 1 ارور ترسو نالوا
 POU نالوا

 ر یا
 نسر نالوا ترس فو
 1 هتمعو ن ایلفا

 دس دواروز یرف رز اب تحس |
 : ناللواولنوف یلرف ,ششعلار
 ا یزو ور خم

 نهنشج دنوط یک

 2 بو دبا طص ۱
 را | الواو ع ا ترس ماگ تب

egقلراط للترس  
 هنل اعا سد دمزاح 0

 یالزرک ی دز
 بوزود یدال 1

 نالوا وس هرز ءا نح اصفر ۱

 9۳ ات ۱ هایعکب زور نا

 ۳م ۵ ٩

 س

 یروخس

 بوب دلبوط ی د زوال ر

 ۰ E رسا زا

 ل وارولب یکی دلو /ن ا



 و

 لس سو ۸

 لس راب ادبر رل نو
 یخ تعیبط نخ هج

 برشم
 | بل ندوم انلمرف لر

 یکشاط دد ہنی هدننآ

 اطر و هلعوطشلوا
 ۳ هیرزوابونس دنس مج

 ۱ اار |

 | كما توکو د یب هر كنب داور مف او نمم نی
 | نل برا تب شا یرلاع اف د لرل کھ کو یمسا
 | نول كنرو یمسا للحیمد دنلوا عضو
 ۱ رون هنو هک کم دین زو هداوهفوج را طولب اعم

 | ناو نالداف ازوا دیه ها ۳۳
 | نالوامنصم ەد هحرد | تنبهوللم نامو د نالوا
 ۳ ۳ هو ری اعم

 راید ا ۹1 ام

 جوبو زاب رک زا
 نار یرعا هاو مرو فا
 سر

 ادب ا رلطولم رل هب اس را
 زلزبا راطولب رل هب اڪس نيس
 نلحردوب قلب داح ڪس

 تونالوا  ء ۱ ددحابص ون

 Gs ید او رحم هری

 الو یار ایرو . هاتحیا

 ۱ نجا ىلا وامن اوج اعم
 ا کو لوب کرو

 | نیدتع نواز ونس یا
 ۱ نالواتو اله ین زا اس

 | | توات نلرایاعس یر اکاعت
 نلو|نیمریفو نایب ها
 گلد اوجو نلوادرم اوج و اما
 | ثمدنفحرلنالفا جا تیم كجا ۱
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 / نالوا لح ا نف ت
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 بصه دانعو فد دّمح

  3لها بصعتم دنعم,
 نالوا جو

 اعوع دان سم هرات

 ناو موش دنعم رخ هراس
 اه اتم راک هراس

 ضیا اکر کد هراس

 نو هک الا شهلا نی تی

 قسمولو زا للف اب ا

 هوزواهدزوا لادنع|رسحو -
 نلوا هجن یرلناو

 هکر عرب مولعم "مر
 رولت الف هدرا ابشکا
 ره اما الم حس نیش دام

 ا

 REY ادرفا اوحو 3

 . ییهسح نادر ناس

 [تدلعا رلیوخ رل هيچ بان

۳ ۵ WV ۱ 

 نسح كل هزان نالروک خب

 تهاطل <

 تعسط نلخ یو یک

 زو

 نموت هر یش اب هدر ام هد
 هرام و تدارع مو کد

 لح نالوارصوصخ _
 لالو اروئنم بوبلو اع غم

 روسو نلواول هات مالک

 ملک نالوا وا

 اس هدر نر
 نزاو یس هفوفوص اوس 14

 نالوادرم اوج یحاص

 تار
 یسابهدزام لما ۷ هو زی

 نحو هر

 رلزهس رلودرب ر مس فو

 یر ەتوفوص لوس را لوح
 . وند هم لب هو

 توو ی ایزو کد یوم



 | نما
 یرلی مصح الع و ل 3
 یخا بکوک مک زد هر انس
 دوخا نونل او نعتر تآ اس

2 

 باز هظفحم یرو ه درب هرس

 شخلوپ شنلوارشاز هرس
 نالو شاو

 نالو الو رک یظع رس
 نالواولتماپش ولنوف یوفو
 ها ۱۱م ناغرا دو ۱

 نالوا عبطل ادب دج
  1 ۱ Eم نالسد هر 1

 تا

13 
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 | جک رو روج ربجم"تتعزمی ج
 1 دی دیس |

rel: 
  3وک

 ۱ نارات دی
 | نالواداتبر

 ف 7
 دابهبا)بجکذ جو ید هوس

 روا و رمو صدا 8 اوا

 | تن راوط ناوج كنب ,زونش
orlهود طاف  

 رائروا رل هدب رلرئس زونس

 یحرطاف سلاس نر
 سا
 هو ره ا

 شازب نالنبد هروطسا هزونس

۱ 
3 2 ۳3 

 هدیامو 4 نوعرول و تا
 را نالو ارص او رج اع



 عوبضاب رکسعرس نوا
 ضا هاتعم زا اب

 رکسعنالواوح اصر امت یاب
 مدا
 ررکسولرابن رایه اپس لایه اس

 نشا و نلال مه اپس هت ی
 نالوا

 كس اولفابا جوا هب ب
 هبا هکب اف لوک مولعم دیس دس

TONYرا  

 رولنالارف هغمیش اط
 |نجهتفبصو قروو ناقلف ریس

 رکسع ندنراوب دهعلفو لح
 هنس هطظف او زس كنیراندب
 هن اوف هعطف ناو صوص
 ام

 ناسا شداپس هد ۱

 سس

 ت اا سس

 ۱ ب2 اس

 رفا اغ امم ناانوف بس
 اډو ىس هبلوف یکی و

 رس ]ست

 نا نم هرات
 ردا

 نالو | گم دیآقوس

 نالوادئس ضاب ناردس

 و ناز ص فداصر لب

 سم

 وب ض ایی نالانبد جنس

 تن رم حابص که کیس

 یو هل سا شش قلا تس

 هو اتیوداد قلا شنا ذا

 شرو شلا
 شلوضنو ذخا شنا هک اس

 عضو شلرف شوفو نالوا
 نالو|رثفلوا
 قله اکو بع كد ابع ر انس

 ین نالو ای دی اوفع هل رس

 آ

 س

 و عوبشاب
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 یر |زاساسا يه( | کیس
 ت

 و اولتعاطا ی

 نالوارسراتغاورشم# هیاجبم
 ردع ابمروط هدلادرپ خاکی

 < . لالو

 الو همان ؛انعوز [یسیس کس
 ضاع ی نایاب روب لبس
 ا

 رللوب رلّقورط رلابس لیس
 ه دوا دود تسوا هک وس ا

RÎدر مردرام نالو  
 نالوارانف رک هنتلعلبس لس

۱ AS ناک 

 نالوا

î E ES 
 یبسجانو هار نیرط لوب مليس ||
 هتیسننوصو شلنروف لوب |

 زالو ادا اراحوصوصخحم
 وص کس هدنرآ هنیفس کربمو ||
 وص نالو اص وصخ هنیرلتچا ۱

 ول لبس نبل یس هبرح
 ا

 نوجیازنع هما ننلوب كهلل
 یکساولف ابا جوا اس < |
 یجتروشپ اط یجب امیل اس ۱

 نونا لعبا لش شابس

 ولراصا كماتصوو

 ۱ كم. هلاوح
 | اراصاو یجیدپ | میلس هدنز اس
 ۱ نالو

 زجر لفیصم هدابس

 تم زکش ان د نامش
 ۱ صو فطر لوقو تون اک

 تصر عو تققش و

 دو دحو س ابس زا اپس
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 میله سرد نسا تصح نلوا كرل یی
 تیتر اب هدننویوایثوف لامن تر اضح
 هنسککا || هاب كن هند اط دوب طب
 عرفو مدنمو كکورابا هس طبس یکیانوا هت اط تو

 قلوالضافو یلافو 1 یدو لدو نوروطو
 ہن ادم شراب لدکوا همس طب نال نوا تو
 | ی هفشم بو هبا یرلف دوف رغ نامل نوروطییا
 ر انیوهوفواسرد ناو تر نالوانوروطکی ۱
 كما ناسا كکو د هبلاف كسا | نبسح ترضح هاب |زسح
 كما بئزو میم هرابعو _ اهبع ہلا یصر
 ۳ نالو اس فبفح نیس سا امت نط
 ؛ورافوو نابل والبس تمه یدب مس
 حازم فیفخر نابلوا رب هدیدبكت هنر, مش

aو ی نالوا ناوحیمراپ ینحو  

 نابل و ایج اصر تنه یدب "هقبس
 نیمی هلومخو یوب رز اکیا |دانفه نوا هرکی دب شفب ن نوع
 نالوا || | قغسمناوجینربب یو یس
 لو بیو نی اب یکی و
 عرس راپ واكب اج ز ایکس | هصاع كناويحینربب بوبس

 نال وا ناربطل | یس هبعیبط
 كيا یعجیروب كب اج هوس [دانفه نوعبس شفب نجس
 ا و لئم هتسو لب كن مس
 | نالو رنو یس اعف رال قع, E مواز دن دح نر ارو اع یدو

 سفمو هرفسو ہی امور هلند هصوصح هفسلو ل

 نالوا اإ __ قلبا داد هدنم_لا
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n EEزاها اعد یرافخو | مظنالولصاحندنلاصنا ۳ گری دنالنب د مبشر دیس  
 ۱ نم نوید ان ایس “کس اعطقم اب بس
 | ا ءان هس اش ارس فا
 ۰ کسا بف مطقنبال اد ین | | نلواتآوءلبسوو بس هس
 ]| نالو دب ارود میش درک یس | |باوضآ نوگومرباهعمج نس

 | ضباهاممب نادر ینس | | یسهضاطدوهب بسلا
 ندشباو لرکچهخازوا 3 كمروب هدوص تحابس 2
 | باج بحاصو قلوا غرق | | یحزوب هدوص ملحوبس ءا

 ۱ تو رلتالو
 | لاج نول نبه لما رسا | دوج ماوم رايس ت اس

 | | ه اعم "راس نعول داو یال اجرازداو

 Ee رس ةبهلا
 | بس نائب تراو مست

 ناکاو تب شوراش كلب ازننوریده ند ساوعو
 ۱ ناو شب مدد دانید ارح قاب

 | ضخا نالوا كنر لي کراس كرا عرض عوبرهبودیا
 ۱ نالوا اخو یرو سدقمو هرم
 د ام مارس مردب رزق الو لف غب دو
 ناف نام اعط تورس | | جارك بولوا هدنسانعم

 | "ده | || لاعنسا نویس هد افارفسو -
 نالنوالوف ل وجا م اعط هراس ردانروتاوا
 یس هلوقم توا ا نعم هم
 نالوا نوچ وکالت اک هرس | یادمص ناز ۷۳3 ایس

 ۳" ae هم نالوا



 هیس نآ کلر 2 ۱

 دکیرک نالواول یکرک دم
 ندنا

 سالم توکار گی
 کرک یاب 5او دو هیاس |

 لالو |یحدی | ۱
 ناروطوا اد کوک نشه
 یر ندلاع تارذکو اضفو ۱

er 
 لوا ریو دروس هدییاسا
 باوتانالو | یمکسا هک هک ۱

 مانشدو مش كکوس سا ۱

 نیاضبوکوس كم |
 نهنیکرو تقی ارهسا ءا |
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 | هدنېرغ بو دازو |ندنطو

 كرءروشود ۱
 رمش یم اص بوکوس تاس ۱

 كنب مانشدو ۱

 مر تداهشر اس |

 بو اف فتو ناربح ۳۶ هام

 نالواهدقمرصانوفیپ

 رو مرا نحارو ووا تاس |

 بوج وک دونو رفع
 رویملو ارادفاهفمردل اف شاب

۳ 
 هدوص یییدیاتحایس حاس

musna mass سم 
۳۳۳۳۳ 
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 نالو ایرو
 راتلو زول هدوص لباس اس
 مل وص لكزول هدوص حاب

 نا ترابع ند مرح ی دب اس

 هنو با كن هتسکرب ق اس
 یهلرمور اتعاو هدو كی

 كد هفشم  بولوا عفر هدابز

 تابسو ایس كيا مدّ
 هدنرخآ هلو او یک كز هرابع
 لبا منده دورنسم تاک نالوا

 انعمنالوا

 بذرپ تنیس راب اس اس
 ران رابإ
 بودبرا یکدیا كبس اس

 ۱ یگود هبلاف

 نلربسا لس ۶ ای ام

 را هوك یل هکیبس لات
 دلو دنلوصح كن هنسارب بس

 هنبفخ بس یس لال الوا ناو
 فرحر ندرعش تاعطنم
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 ولتضر عفر هجوب كییکوب یاس

 E اردصو نالوا
 و

 مسرو یوم بیسو نالوا
 بولسا نعاف نون او

 نالوایحدبا ۱

 ندیاروهط هعفو عوفو دی

 صرصح ۱
 و یزوبر نیم ضرا هرهاس ۱
 هردو تاقولخرنح نٹم ایف ۱
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 و ضر نج هنلوا

EDE 

 ربع هنرواو ی داغ لرقو ۱

 کارش نفوس تی 2 ۱
 رولو کف لکم

 یک دوس ی روس اس ا

 رکی یکو نالو ییردنیووس |
 و یالج» نالو !مبانیم لم

 دودصوروپظ ییدپا حونس "جاسا ۱

 شاو اض کاک اکا تر هر نوید ها |

 اه ندندرک نبا ۱۳ 0

 [ ددا وهم تک الج
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 و هشت اعم ندنب

 ناوبح هقس اب

 یورو: نالوا شکرحوربس اما

 1 و نالوارابس یلنیبو یدک

 ید هقشب اصام قاب | نالوزخا
 ۰ لطاض کاج لاو ناس
 نم دخ ندپار امن نمف
 و وب لنت نام
 اوس نلمس روس نراس

 ا ماضو شا هلغذع هلاص ئا اسا
 نى الف ىالوفندذاخو ام

 باسو مأعط

 دود روس ییپا قوس. یل اس

 لایا ےیل ارپاح

 ةن ذباقوس بوارود همان

 ندبانالیسو هک یاب در لباس
 نالو ها
 نانا سروی اص هفتو اها
 یعروس یر دروس هدب اس
 یدلجو

 مو نایص هو کود وک و نشو هزوه

 ۲ | هایش هام
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ergoرس ی  

 نکبولک هدیصام امد تل اس

 نالو شک شلک مدقم
 یحربکلوب ی دی الولس كلاس

 نالوا ی دیک ب ودوط لوب
 ىل اخندناصقنو ندیبع لاس

 زسروصقو عاص نالواکربو
 واوو فلا هدنسنالنو نالوا

 هلکن ایم ايو
 وزاب ,لجولزوسولت اط,شول اس

 لوصیارصو رب < هاب

 دوشلناطالوادهلبو ,لبح /یسول اس
 لابو نالوا هدنشاب ولشاب, هل اَس

 سها كنو دراو نالو ال هنس

 لس ذوب یفاطکسع ناروط
 مدار ابتخا هدنش ایزوب
 رالي, رس رللاس اهلا
 هان البرو هنس هنس هت الاس
 نر کریم عزل
 اسد اسمالعو سوف سم

 لوكه داوه ولر وند سم رک
bSضراع  

 ةف شقا
 راکزور عونرو نالواولرهز ماس

 رردآواتاوحوناض | هکیمسا

 توام درموج ولنحامم حاس
 درم ارجوینس نالو اوحاص
 هال

 ۱ شم هیرروا حارفسوف زاوا |

 نالو |شم هنلب ماس دوخاب
 بز باپسا م اط ْناَماَس

 نور ماظتنا حالصو یادت
 رارق . نکس تحارو جاور
 دح راک حواو ناتیمطا مارآ
 تفعو تبا رونس دودح
 لفعو لار تهار نمصع

 و ترور رسو هر اناو مان
 ولت کر و رر فو رورس نهد كارد ۱
 ره
 یجیدبادایر,لمع نوش اما

 نالو ایشدب ایل دو نونجم
 ناوعنالواولرهزولمس "هم اس
 درز نناصوبوعیب ماس

 قلم ادازبب
 یی دیا عاّمسا نت لب

 ۱ نالوا
 یشدنانالو ادن اناوح عم اس

 ینوف كلب دیش او توف

 هنسکن دب ښسرکو



 ل ناله هل |
 :هللئبرمآرو یس هډوکو یراص
 ۵ دعا هک ملص نالو الصم

 ردسارع ام لعلصنالید
 رکیچزالواوسوریکكنودرا "دما

 شیح اروم ی اط
 یشود یم دیا طوقس طو اس

 قحوجناشیو د ندننرافیس ناو

 و زوسنالو | اطمحنو لط ابو
 و لیدر بوشودندر انعا
 نالو البلد
 يجو كبها یعراوض راس

 تشهنرافاسموهنسدنفاو
 نالواروم ام هکمرو بارشو
 د ہد وت موی دکب دی
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 ند هجوم یکروپ لو هد اس

 نالوالاخ
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 هند نالو ارزوب "هراس
 ہکصز ربل مفه ی دب ماس

 نالواعسو
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 مدار لبوس ی فمیزوس ام اد حراس

 هرزو آن یطرب لر هنود داصاو
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 1 مس

Drبینز لم نس فرحوبش ا  
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 سا و

 با هاب شک کی
 كنیم اب عر ا
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 نالو رشک
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 هدخلاعفناو بضع هنرتنهز

 یلوک
 نرلواولرهز اف

 ۱۱ مایع ایر ۱

 ا هانعم زور ورفر |
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 نالواولمنش ابو
 ولسا یس هرهجو یزوب وز بز
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 شرو هیررب ین !اونل اع ر ایا هکباف عونریرولبرو |
 نالوا لصاح ن دنسکرو ا هّملح رولنولاوت همس اط
 هنس یسرآلاب کن زر
 ا انعم هرز كپ عویرو یاب لرز روز
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 2 ا ده

 د فعر

 هکه نش یراص مولعم نارمغز
 را | ونوال اهنسا هدعط هدزرو هاب

 ۲ لو دلو ال

 . aید 8

 و نالوا تراہع ںدنونلا هیرز

 لریلوصخ ی
 هلوا هکر نارفغز نارعح

a 5ادا ترت  
 | تلیوسزدفر هوا بذ و كلبوس

27 

 شوف نالنبد قالیح نعد

 تودزود برو دیک ف وز

 ادرک ت ارت كمرو

 یس هک
 نارطق نالوا

 ق افوص لود نالوا

 دا ا

 ی
 3 دف دص نبعمرادقم دا

 نر مر

 رولوااص اح

 ۱ هنسناخییوکنج درک

 ۱ شکانافهنسهحردنموروف تفر

 | مامفایکیاهدنسا اه نار

 | ردیمسا كح ام ب و ننرنبج م موفر

 | رن دیرلجاعاغابو نامرواو

8 



 یاش ادرس زودزر
 رووا هز هبا نرفع هدر الو ااکعمط سب تشودزر هوس اهمرس یزودزز

 رونلو الا سهلبادالب_ بولوالاهتسا ه رزوا تک و هنر
 لوک یداص عوار اجدد

N؛ر یراص قلیداص ید  

 هرس لننولا هر
 ءکاو کا رحم کاکا هر فارم یون اط نو شات . یقرو یصزانولا یاسر لک همرس “که شررز

Eیبج اصنولا ناف  

 هوا همرس دوحناپ نوت کد داکار قارم نهبح شوو قدر
 هنشنالو |
 یاب لن نونا 5

 | تنر
 نالوارلكىدىراصىك ن وىلا نوک یعنصنایموبوف یرکزز
 نانلسا هبرزوار او رف ناگزک ردم توا مولر دار

 دو قزآبنونلا
 نالو رفتم لبا نوت ز گزر
 ران دنس
 رلالر ات رپ ( رلعدز مرر نالواولزبدلاب نرتلا وزر

 یدیارولو الاغا ند هلسوک هو ساو رون هک صوصحم ابل نانو لایت هدنانزکسا ۳
 نر ناد نداکو د ن دیک رجب مرز نه تفز

 صغ نالو [لص اعیس هس هنر |
 ۱ دد هدنسامعم هطساو بس هلبسو قرهلوا یطلغ هبیرذو ملک ی
 عونصمایو تیر عن دنونلا نر

 ولوت نونا یصودرت “رژ ى اب فرو بوکود نون ا

 تم نالوارك هنونلادوح اب
 ا,

 ضيا ام ندر
EEG (یسا لیچیر مر مولعم نة نیز 



 نا ی

 مز حرج هراب راک
 ۳: و رحم و هراي

PEمعافا: ۱ ام هل اجزاس,  

 واس ا یمهراب

 سید هو راس رو ين ر

 رنو ناقش اطوولوط رک د زو
 لمبا قو تاه ابمو اور ۱

 زا | نمصتیظشو تو کروز ۱

 نالوا
 كبار رکو مبخر
 قلواریکسو کوک
 Rie کز

 بالر ەم یی اصو الج
 نالوا را ا

 نالوا ئساب بونایس 4 هدودز ۱
 رافرکو شاراچ شلروا هدر
 نالو شوا

 دریم نالنبد بهدو نوللآ نر

 | كہا باتعو ببع قلرازآ 7 هیازز ۱

 ۱ بار نیوز مزفرب یو
 | روننواهیمنیحد كننیواکرتشا
 ۱ ر رفارز نادر

 ر اکبر ارم راک لح قار

 نالواولزود یبا _
 نالواولزدلاب نوار دۇ مارو

 ۱ ناور وقود هلبا همرس ۳3

 ]هو فود هلبا همرس نت
 شاخ

 ی ورم دیرخرز
 5 الوا كولم
 هجا انعم هدير
 نالوافصا یداص لک
 يکنچرثلرو ا هتلح هقلخ : درر
 زز

 زاب عن ندننج كدا لا
 هوبم اد ها نولاو

 . ا



e 

 دادخر | سسس حر 1

 بو دوئروت TENE | | كيسو هلع نلبلاض س دربر
 e رو داش زاب بوکم باک,زویز

 تاهکن دنس روب ناوجیئحو | | هی مالتلا هرلعربغس دوادو
 ضرس و قمار بخ ن دہ اغ بو دبا یم اكر اک نالوا لزا
 E ناحت راباک رارز رود
 ترس بولرا طق اس نرحر هربوک یس _لود

 نوا | | توف سول روك هاب لودر
 نقيس ویر اط مدآ ن وج ماحز نالو شلو _

 نااززنانسضوف تبعض نور
 نالوارم|مهنبا اف دیو
 نالوا نی
 و

 سه دادب یک دیا

OTEدادسورادغو (لاظ  

 روس ابو صوصخح رک

 نالوا
 | كلرنسوف للقىعص فعض نور

 رخ اوړوفو موزواوروف,تسزر

 ۳ | هحرص ماج خام
 نااکرز ابیاج حاجت

 هل اب جنفویسهر اپ م اج "هجا
 ندہاہو ناکرز اب ی اج حاج
 عون لدم اج دوخ اب ترابع

 نالوا
 نمامردماب كب ی كعب ا ر

SAKE بشر هریرزوا رمش د تن 

 رکسعنانلوا

 ورا رمز

 یمسا كز ەرابس نالوادعب ۱
 سان ترک نل هبل ماحدا 7
 دود تدا یم هر

 قاماهفرالا لمکج لوح
 یکی اطووارط دام
 رلنولا رلفرخت نراخر
 با تاهابمو نلورو خر

 كب شورخوشوج نمانیافو
 قلواهدزوا ترک

 نسو بهد رز نولا رز
 تسر تف اطل 9

 نر هراب مر
 نالواول هاب حیرجم

 هوم ی an تم ستم

 مس م تم سم



 د ادو هصحر
 0 تیهنالوا

 نالو نچ ہدایذ نده اف جواز
 هم اف مواز ناموا يواز

r نآرو! | 

 ی

eییرلسبهو عضو ك  
 یموجم لو دردی | ار
 نالوا هد ایز دب ا

 یجریس  یجیدیاترایز, مارا
 نالوارفاسم |

erbحجم سام  

e 

۳۳۲ ِ 

  eا ۱

 | فا هب

 ARN ا
 | ندنتعىبطو ندنناسنلوب اف
 او نالوابیافو هنش نالوا
 | نالو|شکزیو نالوا ی
 ۱ تلو نال لید رنا

 | یعدباناسل هلاطا "را ابر
 نالوارلبوسزوس جم هنا

 ۱ ]دما کنی تب

 | یرندرن رم اب
 ۱ رام ابز هی کت د

 و یسولعا كنەنشر هر
 ۱ ین افو تی

 قمذاب یزاب کن ۱

 تاك ازای باک هر ر

 رلدض 6 رز اب راک رز هرز

Eو سو | یرافوب  

 روپمنم ن دنع ود ډز دیر

 تم یدرهوج

 ۱ شم او هدنسوا بام تت درزا

 ۱ | نالوا /

n r RRR 



۱ 
۱ 

 7 "هوار 7 یر ۱

 RESETS رد نالوارمس 7 23 |
 ثعاپهزیکو یکشتلو کباز رتایراز رظتورکنورغف دور حار |

 هنش نالوا نالواوحاص |
 شوف نالنید برغو هضزر خا ` یجاغاموفز لاا |
 | . كنبابناکو یجهتف زاغو | |نالواتفبتدالو شىغوطر ذا |
 فراز وا ه درب ی تام هک شرک |رضامنوجبلوب هیون قرا,ذارا

 | ۰۰۰۰ رلوروک کا ییوط هک | | ماملنانلواب صضتسا ب بولت |
 نالو احالصو کن لما کا هدابزو نوسزرا هيا دارا
 ۱ هنسک اص رداع د هدنس انعم وسلا |
 وللافصن آر ایتخا هجوف لار تونب نللغوا دارا
 نالوا | || نیا نالواثغرط دولوم هدار|
 بوبا کی اوبح تیل لا | لضواتنهتسکرتعم ه دالا |
 و رولو|رصیصخم ونام لوب | | یټسور الادلو جبءدارمارخ |
 ول نلبس له ارترع ارواح لغوا ۱
 کد شر شد وب نوار 5 اس هداه اس لغو اكنیداف |
 رد وار ودا و و ۳2 ند لعوا اداپ دواب | 9
 نردلو لضم هزید | | هتشیو جافاو كجچو تو ار
 . نالو |رثکوجزبد هند[ نو افوج نان هبضدرب یتقره ۱
 اب ید مارح راز ادا او نالواراتعاو بس لحم ۱

 خیز دیکودرد ن الوان یک نالا
 هلا كکرا مارح یسود هب و نر نالواالنبم هدو ۱

 ی قمالغ ان اب قثاپ هلب ارش
 كططخککاو هبکو هوك "یو از کا بارز لها یتعات غ ی
 نالواندامندنسبقدلت | | مدلکوزرسنالو از قرا |
 کد للصنم همان مواد ته دو كاسا عا ترانس



 تست

 7۳۳2 ناچ رر
 نالو ییرشوبد

 ی دنجاصیدکو د زوخن هزر
 نالو یی

 هدرکرسشابو سم شاب نشر
 و کربدمو یرمآ لنهنینسو

 نالو -
 4 الا با نر متر

 هحرف ف ناب هراب شر

 بسا لولو لاتصو
 دلوت هنلأافص كبر نسر |

 هدابو فا نا هر
 یل لوک کوک كن ابن
 فاكرك شوط و ی

 ال آ ۰ ۰

 و ولهرب م نت هنسدرا ل اهن

 . .یفو لوبعم
 خر ایلاسناغآ ا نیر

 ۱ فان طابع موق ۳ رب
 تمام هکرزب نالکود هیدزوا
 نالزون بونوروف

 کیدا رج كناجو هر یر
 لو اولکیرارازرم ناکرج ار

 ۰ قلناطش

 نالوا ه درکرسو شاب ںی
 ارانانسودر خاب ر هضور 4 ا *

 ممد
 ۱ ۱ ته

 یگوالواند هب ام فورح ءار دور ښز همی از فرح وبشار
 ردیمسا لفرح | | بولا ىەچو انوا ەد هب اهع
 ٹکنالواراد همولطو باج
 هټبد دع ې ډب هدلت اسرو

 ردیاتلالد

 ورح غټو ه دنم اعم نمو ند

 سما دویسدافیج
 س
 س

 ددم نرم ن دنراطفل هدازو داز اَ

 وطرومتو نل دعمروم مودر جا

 ندا هحورډرک روم هک

eرولو  
 نالوا داف حی یدیارحز ن نچاز

 یە طغغ كىر ی اف كير ناكر

f 
۱ 
۱ 

 1 و ا



 ۱ ابی آرای |
 رلوص هدنلارب هيس هطساو . نالو روب لو باقر
 4 کز رزسوص هداب رح: باش نیهر
 نسى ولزونیب | ی حلوا اد | كروب «نبهر

 وب او ت ا وص نر ,لتج هلا هرزو | تاتیا تن انك
 ناک هبش كس نسر ورکو وط بش نانو
 اش اوش رلود بیبر اهانممب ةنيهر
 هېش كس ببر "هبرا | نالوا هدنعط ایورطاخ و 6

 فا هنر یف ال كفل ابو راکت

 هوم رولو ارض لر لار كم |شرتاسۈك ¢ اک
 یسیترم | | یبهنشیرو تب تلولزوب وا
 داب راکزور لب تم بولکدهنسشراف
 ولوقوف لزوکو نکا ن اجر ریو ایر
 ۱ توا | | راهیاروراراکزود رلجید مای
 شال یطصاب كہ و و و ابد نجار
 ناربطو | درکرسو شاب كلس اد سار

 نالوا صنم شلکود, ةا || ۱ نلوا

 نالوارکود شلوار ضاصاو رهاب رل ەضور ضا
 نالواشلدقآ رپ بوربقفیش هار

 یجاصو یی دف | یکود : نر ایلام اد بور وچ ند اعص
 نالوا || كلبا لوغشم هلبا هان "
 مو هد بوفأو او لا انعم نار ب«زموولعنم هنضابر یطار

 نالوا || و راکت ا فرصیکلاب نالوا
 نشا آ كلکود كود م نیر و وات

 نالوا
 2ے | كف یدنجاص ید و در ا كنا رد س اكر فایر



ana 

TTI 
 ورت نایت
 ترول یحشوسزوب لاو
 1 ر نلکمروسزول لای
 نالو لب اووف شود
 ترابعو ونصمن دجول ناور

 ل

 ملعاف رینسرو نط لول هار ور

 ۱ نولاق _
 ۱ سا ژلروف صالخ / هر

 یراساپ اراض ران ابهر هی اهر
 بولو الاول ه لا یواهر

 وال چ هبودکو دن دق درو
 نوف_
 هتمالس بولو ضالخ ایر

 ا
 راز رل هنیهز و

 شاوبروف صالخ نار

 رج تسارهو فو نم روف نهر

 اصرالوارروطوا ه متسارم Û اشر

 ساپ اب یشی
 اراصز الوادروطو ا: درنسانم ,نایهر

 یراسابابا اصن یرلیهار
 رسام تاختا
 ا امو لس ابا / تابغر

 نقلعمر وطوا

 زاساءبو ك باف وخ نم

 لبلد زوغالف یرتس لب
 تلالد قلزوغالف كرر یرتغر

 نالوصلمالوب یلیب فر
 نالو ۳9 دلوب یلوب رغد

 ربلوپ رور ناور
 نلرطل عاطف یمب لوي اكر رر

 نرطلا عطف ی لول نهر

 یوص هلق موف طار

 كدلول یو یارط ل ۳ ات

 الو نلرط لو تر کت ۲

 یهو ورک وئوط نیهر نه
 تكلمرو نهر هنب ار

 یحروطوا هنیرزو الوب نشر

 ۳ و ی ۱ ص

 و تارلسورو هفروت زاوهر
 ی دیکراب

 رور راوئوض لنهر ڻوغر



 یی ۳۲۰ ] لس
 اوت .كمروسزون لار 2 کشاونافالرپ ناتشود/نیاضود

 نر نالو یچپوب یکی دیکر لر يا مب هو نچآ نایینشور
 نسح بانو بآ الزر نذر نالوا
 ر تجدقو تف لطد ور انعاو فص ین هب هامور ن انس لککا لوزشد

 وطو الو سرکوب آ ور نالوا ففاو
 ین یو نالدازرابد ناو )اهم هک
 هبدهکب درو داماد میک کا || یهلفصم یحالج قود
 شف اروپظ شم زس وزو هوندا نلرادایض ینلفالرب نور
 نالوا نالوا نان م ی اتیوص هود
 نال اره اط یی ور تحو ناتسوب هیغاب رارص
 تام نابونو رلشیاپ رسد دانا تشه
 تمرمو یی رس اتیاعب 1 ۱ هدولرساو نمسو نهد مای “عور

 نالوا ناره مو یحاص تقفشو | ولنماوب کوم وقمر اس شرا
 فر كنب قرح رفاق وش یورا ۰ _دونوالایتسا

 یریخا_ || ماعطولناطنانلواربغناود نود
 ۳ هج زول ی درا و تا تیاج تذر

 ںالد یا یعلود افووشل ی ایوزل|_نالوانایرمعویحاصتعغش
 طب 1 لالوارس روج هب هنو |یزوډ ا
 كانماتداظن ی كمروک قفاب هو برا نالوا سنع اطاویم اعو ےس

 كمىوشود فبات | | تمروج منو ایزو کد

 و عوفو لو اعف او هزار "نا ,نجالطص ا دیو ۱ مور تی
 3 س ی 1 بندر ن

 هنیکروپشواشابولاب شاشقورأأا < - هکرحولزیک
 هنسکنازاولنلاوانشاهلبا هلجم || نالویعلسزون یعروسزوب امید ||

 مش



 هر د هر, نرود

۱ 

 تاناوبح تافولخم نار 9

 و دین ن اعرفو لنوکره هی انزور

 ه هبسس او 9

 یزفد هات اکالواروم

 نوکو هضهو هاموهنس هم و
 ۵ ییرالاوحلو نع اس امن

 هر د هر لرور/ هنزور

 وب لانزکو موص جیدوا رود
 هردو هبطوو نالوا

 نالوامشاص ولحوروا )و ور
 یوروایدیاراطفا ا
 شو

 9 ید هزودنوک, :یزور
 نالوامد رکھو نالوا

 ante كل هدن کو <

 كما قدر شاعم ارور
 قول یس قرر مت

 ےن نالوا تاو فر ا

 كمنا شاعم ؛ نا هدنوک هس هّسزور
 هلی ا

 و

EE 

 وص كماوشاعم : هراز
ODE 

pr 

 || ناسود تفلا لانشنآ یس شور

 بردی ےک یوم دد میش ت و یو و د
 و

 بت بووطوا درک نا
 تا

 لیدرولحام هرت یزول م بود

 نالوا

 زر اف یل زول یھ بسور
 هر یزول هایسور 7 ور

 ۱ نالواولتح او
 'ر طو سورو نک دیکر نشول | كف

 نوازا يعاد نرط لوصا هدعاف
 ۵ اب صف نول نالوا

 نالواراکنآ یدب ولی نشود

 | وه تالار ایص ولفنورو |
 و نلنیدبآ غوف ابض شور

heسانشود  

 هنکنالو اولتفل او انشا هلی | هلجو

 بس ی



 س تست

۹ 

 نالوا میلسب

 ا خفر

 كيو سه ناج هبهإلا
 ۳ یهو

 تیاخبو دیت سم هخم اي

 ی ندعم شر بول گر
 ۱ بتا نا همدآ 7

 ندرحو قلم هحور امور
 نالوایرامو
 در دج ووا ر و درج ود هساَحَور

 زلوؤاحورو نو یاخود یراع
 بوراوت وف هحور هرو ربخود

 ول بوجو لاړو جاغا هن

 رہو رهنو قمرا لوب و
 0 یراکر
 ر ناعما قاسرخ /هدور
 هج خو ره اک عور نیپددور

 بوداب هتعار جناح
 رگ ارروربخ ن دم اکے إو لارا |
 تدر عاس تردبرکب نوکر زوز

 احزوز راه قفوزورن رکو م وي

 هدف وزروک 2 ناور
 مایا رلوک رازورو

 ا اندو عر راب لی,ز ور

 *لاحم فو هنامز نامرو
 من و مرو

 ناسلوتاربیع نالوا جس مو
Re 
 ج



 ا هاکش فا هنام ناور

=> 

 1 ورور ٣٤٢ lr دادی | 1
 نال و ا نا راکیلحو نالوواجر : 3

 هفو هفصر ۰
 9 تاغزونعط نور لزوکو نالوا ناخى كد ن

 شاف هدیدناورو نيم ناد || بطل نالواولتنيذ ولابیز
 ۱ یاهدزرک نالوا

 فوسلیفوشورد حول 6 اور رمعامکد نمال ربا اهلی ارلکزا تر

 رلث الوا نوغروطو کار, هکر نیغاب نرغب نیر
 نالویروب ییا ها یدک ناور نالوایعروب یدک رور زر ۱

 هتطان سه ناج دو اَمووْسو امس هرم زول قد

 یر بو ناج شب اج شم اور نالوایلو
 نالوا خرو نالوا اع. نال زنا ور

 نالو رب یا نیک هاو نالوناور یراج : 2 اس

 كيا تباكح تایل اور رلغابرلد رديف راهطبار ۷
 ]۱ رج اکہ رایخاور ادوار
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 یهاشدابناتسهدنه یار

 رقو بئ
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 1 و اناجیو.تشم وه داب نر
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 ۱ اه دنبنلح نالواودجاود مقر
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 يا یعپ ید مزد
 نالوا
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 رسالو م ەر یم ی ز یار

 . س لاد |

 یییکن ابف یجیدیا عید د
 ىج الناتو
 و نالو لها يحاص ود تا

 ناع روخ یورک سش ودک

 هد نیب یکی کیا ناسا
 تموصخو هضراعم نالوا
 دن نامبناص نل اتار
 روحو دکو دک تالاب تلع
 ه رنا سو دن روفر تار

 وسهلوقهروکو نوط و انج ها

 نالوادوجوم _

 نلحتم هتفیمحنن هنسرب اد
 |یضرع ویر ان بولوا طوتمو
 نايل وا
 لولو نالواولواط روس زا

 نالواولکرب
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 نالواجریو ۱
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 :ےکنالؤا | انا ن دایشارثاسو شاط زاید
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 جاترهرعو نونا ]| نالوا نننورد هکیسهعجخ
 مر هیرلبرضو ضورع كرل وغ .

 3 هتک eh لبا

 آ رک کک

۱ ۹ 

 3 ابر رناسرو یتکنالوا اد برتر هجم لاد فرحوشا و

 نیکو رزلوا تراش هی ددعا || یر نوا هد هبت اع فورح
 | تکمن هدف سنا ارواو مولع و ب | ج بولوا فرح

۷ pF 
` 

۷ 

 - ۸۲۰۱۳۷ ۲ ا و وا ا ا کھ اذ



 ی) اهدناف زاتسد
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 صبا هارعم ابرد
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 یو رع
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 یتا نوف هبنر بحاص قانوق هند :

 نالو لحم كت راعسو تود اور

 ناری ید

 مرا اهانعم نمود

 یلدلعس هبغاشا انا, نود

 هقش ادعام غو نالوا |
 .ںالو ی درکس یجارف /هدنود

 هحر ابییا | شفلول هبیآ ود

 نالوا شلدیا
 و ان ضم ه سن قود

 نا کو ا ۱ تو
 ی طیب فی ۱
 ناثیم یددعزوکا تنور

 نوتشام
 شع رشع یدلع نوا ۶ د
 دربار هرن رو مھر

 هو یو نالوا

 رب دټ كپ نلواولرکی نج اه امد
 نلویحاص
 تدصم كب رسروغوا كب + 6

 كالا
 کروا رکیزج رایھاد ار 7
 فانی رن فاه

 یرلل اراوف رزیلهد * ا
 ا ا نا ۳

 ناهد

 لا

E 
 ]| دباو دهع تدم نامز زهد

 هناخ هاب یساراوف رخت

 نامز نالوا هب اهن الب
 دیاللا لبا د
 ساز یلکجت اروا رغد

 كناپند بورپار اک ماف یرهد

 تکزالوالناف نسوق بوم اد
 كن اطعا كرو نو
 نفرو نیشادلنع هک

 شوهرم نما اف نورنک

 نا ل ربحو سوهو

 هنکنالوا یش بیرک ناقه

 نل ارانالوا هرن

 تم لب سرو وا كب ءاوهد

 نالوا

 ناتدم نلت امز اره ده زود

 كم نوا زار زد

 نالزاولرکف رج ولافع دز نهد

 ا ا و یا



 تب ےس

 + ۱ کد

 رابدن بحاص یز نارا نیبزود

 نالو!نیادواو نالواولامع
 نانلوا لاعنسا هکمروکی ریس

 تلا خصم ضر 7
 دالوادیب نارا قازوا تشازود

 تمسکو قلفارب نلقازوا یرود
 تای هازکساو ترف
 نالواوشدبا تطایخ کید | نود
 شجر تاذعو وماط مر رود

 تاک دک
 كنرک لری يحم راپ تشود

 و هیوشحم میوبخ بوبخو

 نالواویوس قشاع
 لال همورابو تسود هتاشود

 نالواروشف ابو ابو
 و نالوایع تسود زادتشود

 نالواقش ام
 "ول هراز يسود قلّتسود یرادنشود
 نالوا
 نالوا ه رزوا ید ع ارحا مانو

 هلبارلټسود ںساجو منسک

 کانبرو اسیا هانعب ناعتشنرد
 ارش نالوا هع

 ص

۷ 

 را و انعم, نراگننود

 شع تب لاسو قود

 و هک نودو فک زوموا شود

 طارصتو مازم هعفاو ناو ایژر
 النمو فرأصتمو كیا قالو

 لوخو نالوا

 مج ەك اغا لانج قرهوط اسود

 ردورچ هتربوب تنیرارفو

 اسا اه انعم هارد

 نو فا سود ۱

 نشا موي نوکوشرازازاب هود
 راق الفوارق ه زفر کد

 ؛ لود هتبشود

 نام روکا رود
 نالوا هنکیا | ولرودکیا هل گرد

 و بال
 تلقو یالودكیو یالودوض

 دنف زکم هعدخ هلبحو ولام
 صوصح هنظطمحایشاو هلم اعم

 هنازخ لوک مولعم
 یحاصر ابعاو هرو لام ور

 هراراو کس هراز انورکو قوا
 ۱ تخم لقسم كلام نانلوا

 نطل دو تموک هاش داپ 2 رد
 نالواوحارص كنم
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 رشعقنا یکیانوا هدز قد

 شیان ییکیآ نوا یکدزاور
 رلپجومرابس رل هیعاد ی
 قایالقنا كنامر هل عود

RE 
 هرط هبط ههز شد

ER 2 
 یرلب الودوص رابالود بلاود

 لدیتالب قلوارافرو ماد ما
 قلاق هرزوا ا
 توات ماو
 هززوا كابا لر

 ییا یییشوق یدرکس ناور
 نالوا

 اود عانس راتاو نواور

 ادا دیهاد یهارد
 ید را مزار اود
 ا هرکی اود

 کاهدنسلکبا راز مدننیفنوا

 یسلک هتسوا تاورطول هطقن

 3 نولوا د هلجو

 سراح ول تافیکا او

  Eیالب ۳

 س نالوا

 تند
 باک شلک درک هود

 ست نالو شاد

 كبار ادود كجو دررف دود
 یدروف
 عو ناخد نامود نونرذود

 دی نلوصو هودنا هصغ
 نازناخ هلی یوص,نامذود
 .. نالوادبع قارا قازوازود

 . . یدازونوزوا : زاردورود
 لشو نمال وط بولو ړوک ر رود

 لز ەنسکر 0 كا
 در هقشب بورامبچ ن دنس لع
 دور دحو هز ادو كمرو هنس لږ ع

 صع نامر ی

 راقانوف رلتب را هناخ رارار زود

Areهدورص هدارآ تو 1 ) مس  

 همازوان دی ازوا یزو كبو
 یم الوط بولودیکخرج ناک نارود

 صع نامر تو

 رلقانوق رلنپب رل هناخ رلراد نارود
 باص یوسو دورلا نشرنازود

 نالوارللعع سیدی

 5د ناکوچ هبوص ششابزود
 قابرچو یسهطل ابرباو افا كوس,هَح هوز



5 ۱۰*۲ 
 یس دغا شبد,نادنالا رلفوروف یحاص قوروف زادند
 یشدكنبز ار سا هانعبم ها نالوا
 كسب ىلرارم سک ندا. هنهادمو كم هاح هب

 رینشاشنادان محا هلبا کرد كاج هنهادم
 نالوا بح شاد ورا تسود "زاد

 كبر سشملوامزاوم کند ناشادقرا نلتسود ىزا ||

 ا نایاحا تبع ||
 یک ناکب هب ایورف نا ندا بحشادرقرا تشود نار

 نالواولتممط || كلوب ینا روک قمال | شایمم
 ابوك ض را هک نف دنلوب ایت || یسهلطرب تنش ایزرک هیت
 رونو لآ ن دامس قرشونام ءدننارش کار

 ویمهظحدام نرخ فنر ایڈ نیجرک زرو ی هوس
 نالوا دانم هپ اید ناه یفشف هروک نمد
 اسب ام زاد هلبرم تابدنروبس مد

 نالوسکاننسلفعكب منو نتمالطاو ینایزوک غم
 بوسنمو قاعس هباّبد ید | هتسارعصن اف هدتعببط ی
 ۱ نالوا _ || نالوا بلا هنطالرنارکبدو
 نا یکی ا ہود || نالمآیکلیج رفع هیمد

 هداج هجماعم جالع,:ارد | لوعج تا هباموزه دن "هی
 كج هل راناوبح را هباد او || نارادرم  تالولریک سات

 راناوبح || رلهکسنزلا راراید زیناکد
 یک یزاب ن الان تود داود دوهلاد بذ یورو اید

 یک ك لرک ید دودم دارد || لابد بذ قرروف هلا
 نالوا | هرصیس هفرا كب ور هلند

 نالواوغود یعدیارود زار نالوا ی درک

 سس
 س
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 نالوا لوبغح شوخ نیما
 ما نالواقساع ءژوزل
 کرک یا شخو الكر "ناو
 ناللوای دی

 دالووولطمو یدزرع تاکرک رال د

 جرا هتطنمو ىس ہتوفوص رد
 یرحرب توحو یدجح هسرزوا
 ی رب نوا فر هلو ا مقا عفاو نانتیب

 هجر YT هکر دم

 رولول ضو نا نول کل وخد

 نالوولتر اج روح و ترک هل دز

 سام هروسج یک تیک هی هناریل د

 نالوا صوصحمورونه یو

 تراسح تا یرلد

 مولعمو رکا فشکل وپ مزد
 و هم او هدکتبا تارا ینص

 و صوصخ نانلوا ذات !تلا
 زوعالو یک زا ۱ یرعوط مه

 یعدباتلالد

 | عاستو ناو سه قلوص مد

oss لاو نفذ نوروز د 
  5ید نوح ناو م2

 أ دام فرح اد اد ||

> 

 ولتعبط ترار داول امر نالواولردک نوزع م و لوک و کم هدر

 نوا
 هرصهرارا ضمن تتو تو مراد

 توم موا )اه زاد

 مکیفرط تس واو جارا د
 تسوا كلر بولوا م راکش هک

 رورع رکو رزفوط فرط

 توح

 نانلود هرن ااف نعم یجب غار

 ERNE هکه نس شمول

 ورهزال یک لرو ناه هنسیمانب

 ردول 113

 یع یاب عولرب همامد
 یورو هاب اهلحو تدع امد

 نالوا
 یصتلعتل هل ار یهنهارم راد

 ( نالوا
 ص

 هنهادم لاح هنهادم یزابعد
O2%  

 هد ارا ی تفو و ,مدبمد

 تعا د مده ود سم نو

 یلاح لا هیسدمد گم
 ی ےک کک

 یتولوص شلتو نف همدا
 شل اقش اشو نالوا رسک
 نالوا

۱ 

۱ 

۰ 

 اطلس یو تم تفت



 نالوقشاعو نالوا

 هب عور هو دماع قراص
 شاه
 نالوا لوب هلکوک زیذیلر
 لوبضمو کرک تالکرک نصر

 گلد ۲ ٩ ۵ | زاسلد 5۱ ۹

 روط هوشع هویش نان لر
 مهعندلوا لع ن اج ر كلر

 نانزانو لزوک یعارآلکرک 3
 نالوا

 ضزاعالساو درد هنکروب هل ر

 نالوا

 یم هلبد تاکرک یا
 كب نالوا رمان لوب نرخ
 :نالواولدرد

 زا نالوایدنوط

 نالو شنب شح یلکرک هو

 هفوسعم هبویخ
 ۍکیا بدیو یکج کرک اار

 نالو اریلد لزوک ہو نالوا

 اوضاع نالوا وب کوک برا

 ور وکن رو نالوا
 8 ایم اب لکرک زاساد

 یس ازا و نالوا

 نالوا

 نالوا ی دیا بلکی
 نالوا رشت اب کوک هک

 نالوای اب لکوک تو
 نالوارورسمو شوت -یلکرک تل

 مک < 7
 نالوا تیک

 نالواییالوآ كروب زاکشا

 ناالوایر اب كروب نا د

 نالو شرف کرک هتک
 نالوا وجا یک کیو

 :CERA کرک 7

 نالو|یح دادا ار ترا
 نالوا حول هراب کوک کف

 ناربکسارص وصح هسورد ۳1 5

 ساب ندنعون ابعایو هبح
 سد رد مک اد نود

 نعواو لی روس هلدا لا كد

 یعربا بز و ن
 نالوااًتعرو 1 و نالوا

 یکرو ی بورا مال کرکرا کار

 نالوا
 درک ن ولو برا لکوک ارگ 1

 نالوا یعریو

 لافککم نالویروردک زیکر
 نال وارن محا نالواردکم

: 

: 



 ها نه د فرم 9
 هلوحب نخ هست

 اکو ویو

 ا ۱ نفد هد 5

 و 2 هنس
 هوخاب لازراو ۱

 بر
 رخ

 ۱ رب ذوخ هر در

 ءرح تنم سم

 دا

 ۱ 2 كا ؟نایلرا 0

 ا
e 2اه يا  

 4 لیشراج تزولاح ۱

۳ 
 کز نو ی
 بوم تک

 چت.

 Eee RES, A ا و دوب نازک رک و

 رسل و اسد

E 2۰ راج یاذع راز  

EEنالوا  E 

 : Eوار ۵ | ERE ل

RE 

 :FRET لاد
ا 1

ع بن
نک ون

 

لا 7
کا

 

 رو یرغوط هلال
وا

ا ن
و رسوا ك

 ل

ا
 

0 TS 

 رار نرحالالز لد

 e ولکروب وکار

 5 7 هالوا

 نانیالر
 E ) اررحب ترس ا یروالد

 هلکرک, و ر
 ۳ لند

 هروب e م کیک رد

 نا رک
ere SRA: 



 نراید

 درب یثوش یرعد اعدا هوا
 كا یوع دو ر

 رافابع رلکربد را iv عار

 تحار روضح ینللو بش اعم ةر
 تیهافر هافر

 هدنباب قابط لیید" عر

 3هلیوشیشوش اعدا یوعد اوغد
 ل درسکرب هقشلو ن نیا اعراودد
 تن بطور

 یس صوصخب نیرغامب هوعد
 ولو نبض ابو اجر هپ هن

 او کا رد تیک

 دکر وغ د ما نلبت

 تما نایلکهن اما بونلوا تب
 ررهوشینوش اعدا اوعد یتوغد

 ند هکر هعشبو كم اعداود

 1 لما بلطوبدرر هح هنو

 ۱ دارج برس ولبوخزدوکر امد
 نالوا
 تافبرطضا شوند هع دق د

 زخم نمابرف تحار
 هژاد اچ رر روند
 وا ی

 یرب کوب رلرفد ۳

 پ ۰ ٩

 رالواولبموک را هد

 هود

 را هنس تم ی ذو وتلا
 كننایدوح- ابو ن اپ كن نی

 یرو

 ر هنر اف هنر رود
 هلبا رصو یسرعوجخج شبه

 هد لنادرعم رنو ادو

 یس هموم
 هر اط ورا ابح كریم زار
 تاذنالواروم ام |
 نسواسبوروس كىروفاف قد
 EE ید هب اود

 را ورک را دید تاعفر

 ی هرم ر

E E 

 5 و يفد
 مرکه تلا ند
 نالواولفاص ولزک ولیموک نقد
 وهم و لام نالواولپمرک کبود

 یاثما
 واوا نوو یم انوا بورق / قد

  79 9 یر
eur 

e و تس 



 « ب | زاید

 ناف قاد ناورلا ناوت
 0 ۱: انڪم هند

 ردصیحلاص نم رذور وشد

 توفو تورو خاص دتسمو
 سنعمو زعم هری اصموروما
 تسزاعبا نزاو هتسکنالوا
 نونافو هنوت ك اوج
 صوصخر لم و وسد عاف

 تولوا دع هدع اق هدنسارجبا

 نس نانلوا عات

 یژفد هربم ةبلامروما رشد
 هتسلجو شم رزوو -

 یزفر موج یک دنیا بنز هنس
 دال ابر ارب تن هتتم اض عد هتسد

 انکهکیرادقم ن انلوا دع ماط

 و روا کیا نوا ابو نوا

 ندیبش هعطق و

 رول وا تر

 ناموج بوج هتد

 کا لان اواحلو ابو تاج هتد

 شاطنانلوالا يتسا

 یربآهرزوا هتسدررب هتشدهتسد
 قرهلوایربآ _
 ناف غاب دوخاب رص مولوم یتسد

 محو

 شاد قرا نواعم یگدراب ز ایتسد

 بوک کیم ننشد ماکیشد |

۱ 
 ِل 9 ۰ 4 4 د ہر

 دوم رزان لا هلا ءاعد

79 2 

 اسب ماعد

 هناما تواعم مدرای یر
 وضح هدف هنسخ هرکس
 ۱ ناور نح ر

 كمروکب ول رخ سوساج شبس
 کند تیک

 س د تایخو

 نوا رف نایاب ha ر

 نالوالصاح ننابب نابب نت
 ندنا توازعو نر

 نالوا

 قمياصبوكوس تحل رک اتش

 لاقنلانانلوا هیمس رطح هش د

 ولسع ریسع لکم جوک زود
 نالوا

 كب | باط عرف و
 زلحاعد رایعاد  هاعد
 | یدیآاعد 2 درگ

 | تئسد هدنیاب كرد ایر

 و تی یو یار
 یسهنسکنالوا
 ls ایم هیاعد رام

 ۳۳ اش سن ۰



 ار ف و ووا تشدو

 تو س

 رد ٠

 نالوا نزح كرب وا بواعم
 + كوس لد ص لج تسد

 لح نالو ارم وصخ هی دا

۹۱ 

 هید ر وص زین نمد

 دنبلد هماع فراصرژاتشد
 رفا ناراصنراص ناداتزاتسد
 لب لیدنم لامسد هاتر
 یمج هراښد هزاتسد

 :r زای انماوازجاو اوب كساد

 شاطنانلوالاعسا
 صارو یکچصافر ناسا شر

 ج
 بچه هم س

7 

۲ 

O 

 ه بو ا بزا دیش

 ا
 مط هلرب دپ لواط زارد شست

 نالوایعدیا
 لواط لالا لص 4 یزاکر تند

 نالوارفطم | نان نوم رر دلو

 تمسو نالواردنصم ردافو
 نانلوالارمنسا هک ع ےن د

 ین لا لر دیا

 ر ناب رور لح کمر قاد

 و هب ده ینزج زواتسد

 رب هر شد
 یاس کتشو دهند

 ایل و ةن ؟نابانوا تاپ اچ

 !هانعمب یسویشد
 ت نار

E 
 زف ناربقف یکن ٹن

 تا هر مولعم

 یر دوز لا
 ,نفزالو|کلکوا لناکدو تلا

 راسو تر لیہ ناما تٽترروو

 اغ نتو ناماسو

 ابا ءانعم کشد
 نالولرهحم هقرا یشدراپ رز
 زرد تواعم مدراب یرگتم

 و نلعاپكحهلبسلا لات
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 اع هف دص برک ÛY ون ۱

 هداقا نالوا

 ک

Eوسم هیور ر م یلضاد رز  
 دالوا
 ںوچی شع یا ها شورد

 هنسک ندب ارانخ ایل زورق
 هجوروشف اب هندورد 4 هناسورد

 نال راول شور هر هرروا
 نالو | دنسار ا اطا رد

 نما 2 لخروفچ

 هروط یا جا هرو

 اعم طول یراق
 كرد چو مرکز

 زو عقربه

 نانخرد ییارول یزد

 ف یسادلرای كلفو نالوا

 ردلبقالرا

 قمادلا بو دبا هرابود یرد
 یعیطلو ع كاسل مرید

 لاسا هدنامرک سا بوو وا

 یو لر ښ نه را

 و ۹۳

۱ 

 نر گو رد

 توک تارد لفع/ توت

 مامو ہو ریا تارا ارت وردکا نه د

 مو نالوا غاب یک کد 9
 یر 4

 بک ترد سک تاد

 ونک هجاب ښخ هعرد
 كنهرثملوا لاج سشلنرب/هدیرد

 نال وضو
 تارا ما تی هاولا مرد

 كټ هکر رمو صح رو ردادن

 ناکاو جانتا نکد لکن دنا
 3 بالی
 نوسلوانبح نوسلوا هوبا اهدرد
 رد اد هرات همت

 نرخدو لناس ید وزد

 سرا هانعم تور

 یگلبآ تورس تراس یر ال درد

 یف احم هعلک زادرر

 رر ی رج تار
 لدپا مدر اب هنقرس
 ررونسد نیناسد
 نم نشاسد

۱ 

۱ 

TAGES 



۳ 

12 

 یی دی نواو ییا نوا كیا غرد

۸ 4 

 توشح نازلزیروب

 هسیارولکب مرکب هک هژر غرور
 اشک صور هبیرافو

 یر هیجکزبرکس نواو
 فقولالب هرنیعع مع

 هدننآ تعاسلوا

 شوم

 كذبا لاردا یلوا)صاو
pr 

 كيمو رافماصاب نالوا لاو "
 ىرلناق تلا لا
 نالواراکشآ مولعم زار
 نما صاب كج هنایغاشا " رو

 ناف عانا لی نرمجو

 و یلبکم روح اب كب کز کر
 سزای لصا لد اک هشم اب
 ویزاب نالوا شل اب سزیلوا
 سو نالوا هدنر اک كن هن

 ینسص)ها نولنرولود ر
 نالو نڪ ڑژ 1

 ا 1
 یسرحیا مس هاکرد گرد

 هراب دیبا رهرد يرد

 هدام شما هلا ها هدر

 نالوارثملوا ٠
 هراج راب دن حالع ن امرد

 گر روف كا هر امد( نامزد
 قلوا نم رغوا هردو
 ًلنمیصورفف هر اج ی هدنامرد

 نالوا ارشمروا هر ڪو

 ادم زالو اه د هطروا نامزد

 نالوا
 نالوا دب لا یفر هتک

 دو لوک فات رهخاز نکن 6

 ر رد صح یفوقاروا / ورد

 ا ناتو نافرص دو ناوزد
 و نایرد یحوق نابزاو ورد
 یف؟یار د و :زاوزد

 و ۶ کا كمارو, ذو رد
 ارانختساوا .اختمرو هولص

 رو ؛انایاع دو کالم
 / هراس تا اوح
 لها ندلنندرکلود زاد
 ی

۱ 

 ونان کو ارام راسر د سرد



 س سم سس سو و جم

 ه٥

۷ 7: 

 ین دو لوس د

 هباکو میزابءجزد

 رخ تام نمزاب

 |[ دن هوا ندم هم زو جوا

 لزنم تواغتمریرش تتنجو ,

aرک  
 ناحزد
 س

 رج حاف تیر

 ,O ا اض ولر ن ضد |

 واراد اض ب نالراب نادا

 8 زان ی. تساوشزد

 نالو ام او لال زود د

 تبدا یر 7 رو را دزد

 ارج هولن_ وطروط در
 الا سرو ودرد اتشآ دزد

 ر `

 ىس ەن اروا هنادرد

 هسرم هبیرو سونال والصاح

 ۱ بقعرد تعاسلوا هدپنا

 e رنمذزد
 هر ۱

 یدنکوح هولت وطر هدد

 رلوخا لوب راهرد /رزد ءزردا

 هردو نا

 ۱ و واو ورم
 ۱ .تالبنکرا هلو نشو

 .نالوانونب می عاص, تسرد

 | نابلوآن اص ابو قرف
 ناغاص تلتسرد سرد
 ل الواو صح هسرد هیتر
 ع بلاط یوو سرد ناجی
 و ولزىرون ابق نیلاف ترس نکرد

 | ایهدعبب ای نالواهدلا یتشسدرد
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 2 وال د
 (ضالّوالا هارعم 7 ام

 نرخور a د
 تارا رک ابدی

 نیما

 نون العون مود نون ناد
 هک اجا نوت نا نو

 زور دب مرک رف "راد

 ماش
 ها نمتراف ۳

 تیم كن هلخ

 را سس سم سا سس

 یر لورد لخاد ست
 محو فاو هترارسآ كرو

 هموار بولو ااسو نالوا
 دلصاو نالو شما بانا

 عند برا یر
 نالوشم راف
 ك هل هریو باب وفرد

 كاج ىراپوف یر و ىلع

 أ

 س

 :هیلع تل

۹ 

 ۱ یاب هد نالوایجیدپا

 نم مس

 کد نم یذ نالام دولا رر د|

 ر دبر ۷

 ناتوردهبدبرتس ابو هیدم عور
E ~~ 

 ردم !تلشسوفرب زا بن

aEدعم  REهني  

 دولیرک هل لا نوش نمو لصاو
 جزبدوواذوسریا ۳

 ردیم" | لیرح تا

 رازدلبنالراب رطّزد یر رد
 نالواولىول لوط نوزوا وارزارد

 اا نالوا نوروایلا

 ارد

 یعدیالار 5ا یدبالرد ارد

 نالو ی. الکآ
 نهد مع هکردر توف 655

 جواو زه رشموکر هد زیاد
 نالوا ثرایع ندکد
 تواکذ تاطف اکر لقع "دی زر

 را همای کسا رتسرد شسارد

 ناولد وسوف محو اداب رار
 نم

 باّرب یو قابزد
 [_تیکیرتیوب هبوفندوف ند



 بد

 دحاو طح هک کشر و

 هاویرناخا رس رولوا ر ۱و رحم هليا

 راس هراز, همقسم طوطحخ
 قلخ مو رب هرو رولوا
 رش ربا ندر هفشب بول وا

 ا ارو هطوارق اط
 یسهلمنا <؟دال وا مریم

 م + ے—ے کن ایج رک

 تالوارا فر هرزوا ماود اد

 ل بابا نکرد 4

 اراز از لب بز

 نواب ید وفا

 هر هلق هررلم لئم

 رک ەتلا نوچ ا ۆلوالصاو

0 

 ربروشوا 6 وسوريا هلحردن

E 
۱۱:۰ 

 ب ی

 ردیمس |كبرح تلا عو

 یرلشاق اید راجایید بد
 تورا هررتیسلر د ناوح اد

 لاعا سو هلسوکو نبنص

 یانماو هل وکو نان 23

 یسردز شو اا

e 

 یدژتوک
 کک و

2s 

 اج تمنح تلالج ةبدبد
 تھا
 ترص .درا هیرا ر
 کک ناتسد

 لاعاز اما هل سکو نوشم عن
 لزا هبرتیتسلر د ناوح نوجا ۰
 یراکروز یط اب زول د

 رد ابد زاب ینسم باک ید

 یزدلب در اطع
 هن اسر ر شکم ناتن

a *ياعفو رش هبل ا تسوا زا 3  

 اج وو چ
 ول و



 با تم اس جا سس

 ند سال نماد تا 5
 نالوا هی مزو | بوقر ۳

 اراب ور حمار
 هرو نما ناق بود ا

 امضامد هگوس هرابشاب لوش ٌهَممادا

 ندب كابل ليد کا نماد هلو شش ا
 دالواهخوزوا بوفر اص ی اشا
 یرابرطغ اما كعاطو ینرط
 |یماتناو كم وا كنا شوب نماد
 | نالوا
 كنا تلکموا كنا یونس

 نالوا ضا هتمدخ نازو ز ماد

 كناو نم ام هنکا لب یکم

 لدذ كتا نماد ها

 ناف هکیسهرابش اب لوش ةا
 هدیانالیس بوق آ _
 یو هظفح برظ باف ناد
 نالوای ۲
 _فراعولن امولعم رل اعر زد

 حس

 ۳ هنسک

 هنرزواعر یر باد 9

 | سس سس سس

 راتالوافراعو ماعواناد لابا

 كاللام كلاناد نانا
 تامولعم ع رکاب ر یاد

 والت ابولعمولیکلب رشاد
 با هانمم داسا
 ص هاعع روتا

ZEAEنالوارل اع را درا یب  
 رانولوهبزاویادنب هبح هئا

 كماو ماعطو لر رکو یس هوبم
 نلراو هدنلکش هو یغافوا
 نیس لک ب وط هنض ناو
 كاب تنبشرهوولامنوشررف
 یدرر

 ےہ

 لضافو فصنمو لراع رز
 ااو هاشداب نالوا
 كاکاح نلهانداپ یرواد 2 : رم
 ی اضف ال تفا هّبهاد
 یفارط لیشر یی دیارود اد
 AR e وم

 ی وری رار کر
 ییارطاترد یروجبح راد ایاز اد



 تر

 نالوییدیایتفح_
 نالوارثملوااطعا شرو مداد

 ۳ یاصو كرد حقا زار

 نالو ی دزوک ین ابو نالوا
 دیش اتدرا یارسنانوف زاد

 رول ماعنانل ژویکسم هد اح

 ترا دانو

 تا تکو ناس هبدبد تاّراد
 نالنبږز مراد ندناراهب قحزاد

 یم

 سا ہانعب  ینبسزار
 نالوارنوط بحاص كلام هد
 ننالنالاوف نوجا جالع مراد

 هند رکو نوسلوا هداسن لک

 نوسوقشراق هبش

 هلن ام اغ كنج نیگولد
 ترخلواسد یانوفیکا نتراد

 || زو ننونوسو ی دبا اعدو
 | کز اروا ن ازا نذزمو نالوا
 رالو تعابو ببسو بجو مر هاد

 نل اج ك نامزو تنرو صوصح

 نا بادو نقرا قاب ا
 اخمنو تالعو نان
 الواواغادول اخت ولناغن زادغاد
 دورآندننابودنک ی دیا عفد مفاد

 ینروبفاف یو اص یروس
 نالوا

 یعسوا ند هب اهع تررح لاد
 اراج یرکاو ردیمسا كور
 ۱ نالوارواف
 نالو ین سرکم دبتلالد اد
 تازود چارا
 وسلوا ماد هلو" مار مار
 رداعد نتساریعم
 یم هود كنیزیفودنک زاما



 نرو و نوو فخ

 هدوسناو بسا |

 نقاش

 مو كانط نن اص 3

 تی

0 

 سو تار

 لب رون نمروف نما 7 ها

 نالا دورا شعب لوخد لاد

 3 رورع مظخ کا
a Bg 

 سلم دا
 e اورا رز ه)مملاد یز د

 د اتسوداد نح ادع فاصضا رن یاو هد هن اع

 سرو ملا اطعودخا ملا سو یکن الور د اد همولعو

 هب راحل ربا مک اب نحوج- رک رووا ترانا هند دع ترد

 زاچراپ ن الا واطملر أع نارا د تاحتل آراد شرم روز تلع ءاد

 اوت دب نسناذسا نت 2 نلرو لک
 تلادع || ای لوب ۳ تد باد
 نالوییدیااوعبینفح او زا دا و ناوبحنادرو هسرروارب/ ها او

 رداو شادنز رود ضد زالو د "نیاوجتلن

 هک ناد ل تلاع م ۳ روپط نفد الفن یفو تا

 ]ایر بندلو ولطم ل راع و ناوحرب فوڅ كج دیا

 ناو دب عاج هر فرض و
 ۱ ااا نالو تلاد نا اصو

 | كنهلج یابتلادع گاد



aT چأا ۸ 

 نر یکید ليرد هَ خخ

 OEE )ی

 ا ریشه بولو ا

 در وو خو لضع نه دو

 اصاحه دهد رلل یخ فال

 نروصنالواروصت
 و لا یخ ا

 تییصتالو دوجو ین بولوا
 اوامرو اب لرل هنر اض عدو

 ۱2 کبولوایگرونمروکهنیزوک
 کر او دوجول مو دعم
 هیوخوم

 ےہ راه گلاب لا لاَ

 نالوادوحور
 رادداچ رل همجخ ما
 هغ هنناماوديع نانتاخ ةا

 هندنهیرهدنفحودنکت زا
 ی یا

 لصعف ر ایم هنږنما لوا

 ر ۳ تکحو
 هدام ناق وچی و مور هح

 & امهلوآ لمان

 رخ | | و بولط+ نان دنع سرھ را
 عفر ع ا بول وا بوغرم
 یت نالوا

agg 

۱ 

 ووا

 ۷ راح

 ادا نرحل رل ہر یخ تار

 نالوا ن وسو دررخ شرح
 "ہرا

 یعتسیسلو اوبا اكر 4 و اورا

 کم

E a a 

  2ج

 e ن -6

۳ 

 ۰ مس ست

  EEE ORو 7

 مەنا هحو ز ركن اتتا

 لعن لوا

 ناالوا

 .. درک نام انودو یو

 ردنالافوط قش اف,هربخ
 یخو ن لوا رثمانودو نالوا

 لالوا جم شعتاش

 a رلواردا خا انس

 تب نالوا نعم. هدوهب
 زوالد رلدو ناو دن اعم

 هم ات نورب ۳



 نام تو | ۱
 ۳ و

 ناللواذب ذل ولت اط هرم وج

 !زرکن الو روکیزوکلزوک شوش
 نالوا
 سا ا هایعم ا

 ۶ | درو لزرک شرت

 ر یاساو اس هر
 | ن دتر ناچ هّتسوخ

 سل 9 ول د یرلف اس ای

 ما سم ۱

 دوم لالو یتش مریضو هدرخ

 یف ندب شپخ م ۱

EE نوت | 
 نفر رفروفر تر وو

 لسا تشايخ نوح ۱

 ناوخن الدرر ځو کو طر ل وخ
 نابوجو یبکک: وط 2
 اشا شادی روغ

 نوا رادو ا

 لر رع كانا ومح مد ناف ن نت

 اس هد االوا

 رکود تر
 جا مانع هو

۱ 

  REEا صرف |

 ۳ از لا

 و

Eملت  

 11 اف ابا صح نادر
 نالوانذ ایفا انوا توا

 ینلارفا نلمصح یو اوو
 سو یه ابد دم ناب

 دنکر نوع

 اپ قلافدیماانو مور “بانا

 نماغوا هنا زور رض کا
 یبهویم هراس 2 مولعم ران

 وار هنشر اب زا
 وراد

 کک بوک ا یڈرد ا

 رع رد ناقبچندندب یو

 زا

۳ 
 تم ےس تس



 بک ناب رش

 [ هدزوخرن نالوا نجارحو 9 2

 | حرحهلباقما نالوارن نوا ونک نوک رخ
 سرو ناو زالو بونشو نسو دکل نیبدوخ

 باتا سم شنرکد شو | اکو انشد بهتر مم
 یاس صف ننیوک روک ۳۵ هتفب بوک دک

 ۳ و 27

 روسروگرشروریو بدا زایزوخ

ANBودا نسح بوخ لز شوخ  

 هرتنزد بو نالوا هسک نا بلو دنس دوخ

 اجنریط كز هوبم بوج :سرکنکرسو دنحم اردوخ

 برش عولوجرب مولعم نالو وا ر نلعمنالوا لآ ۰ ادام قير
 کاک وخ دشت ]دی هکر دک شش
 OTR دک لصاح بوس هیدن ودك ی ور دوخ

 عروب رکی دلکش وح وکم شوخ نالوا

 ندیا _ کو رحم زَسدوخ

 اع دون کیں لکن وحخ یوم شوخ || || بودبا حرم نودنک نر دوش

 e E ا هنس لوضف نان اص كب
 | رمو شوخێفوو لاح مشو نالو

a E1 نالوا  

 ۱ | الو زرکو شوش نعبط غیطش رخ لب ذراع یب ريفح راوخ رز
 |__ تالواذبذل یلناط زاوگترخ | الو یاب کا یمسو ندلوا



 زابل ال نلراکساوخ یر جت <
 ا

 او لوو رر راصاخ ضاوخ و
 صحرا هصاضو راو

 رض اوتر راتب نالوا
 فاو کسر ا
 مو هراعلا فراخ هلخمل وا
 ردننعم هنسارجا ل ایف ایک
 نالوا

 س رفطاےخ تنطارخ

 نالواولکو ین راه اخ اوت
 راابش
 راه شداب رانا نیټ وج

 هرفس نامو كامب ماطر ناو
 ار یعوتواو یبس یسو

 .نرعر نالو یم دبا توالنو

 | نالوا ناخ ناز
 ریپ تنایخ رخ نار

 یس لو ىت + هاو
 ژان امولعم شموفو ایا

 نوا توعد شلرغاجو هنسک
 نالوا

O Eدا  

 ا
 ر هک راهانفاخ ناو
 یی لبو سف امو یفرشر ناسا

 وزرا شبتسا كسا اوج

 ا یی کارا
TIR 

 رکو عوط رسا
 نا هرم ش ادنی مه او
 کر شاد هداورماوخ

 ارم نچ a ر ۱ كتسا نشهاوخ

 شلي شد نیباخ لییاوخت
 نالوا

 راد وبا کین شوخ لزوک ټوخ
 0 نالوا

 رارلد رلازرک نانو
 ںالوا را دو لزوت هدایز ر

 رمل دو لزرک دابا لا نب روپ وج
 نیس الوات
 وول وچملد یا زوب لزوک رخ |



 ۳ سفت

 ۳4 TT ا
 فا طال انماو هیلفوالز ا
 روفوج نالزاق ۳

 كوكو نالوا راو هد

 و کیس کدو زاب

 ررولواربه ید لوخ

 ولید رزهخیلبد هری
 رف او ےز | یوا لنروب ءان
 یراق نالو 7 "به اب یک

 يمر هحرص نور ل ر صح

 ل هوبا ل "لف

 ا ر ا

 رام ن نالعلس ها هان ناچ

 راج بارح مو ورځو ا ر

 رم توم ووا !نالوایدبا ۳
 ا .ننرگرخ اوت وخ موا
 ارحا نوجا لاضعا یموجموا
 مسورو هلبح ن الو ا

 المر نمص ابیسوخیوا ذولا ټاوح

۱ 

 رووا رنجات نانی اکیا

1 
 نالوا نمص اپیسویوا جم

 نالوا هدونموا شمولوا نش ر
 نالوا هدووا ووا ىتوښاوخ
 دالوا ,دونسوا شمولوا نیش ونښاوح
 رم رله اخ خر ید

 اا هان رنو
 ررانیداف رانو اخ نیناوخ
 ناکرزا رر یکن ی ؟جارخ
 رلبزفا ول اغا رآ هجاوخ ناک
 كرا ناف ن هو یر
 هنا زنگ اما یدنفا چو

 اک نالوا يطعم و ربّتعم
 نال eM و

 یجان ن اکرزایو

 دالواراعاف ریمح لبل ذ زاوخن
 یسررکرب نرمضرخیص,زاوخ

 یسم هلم ن امض نولو ھو

 اوز رلبصاع رایج ر اخ ۶
 POE مرا

 ر کا ناللوا
 نالوا هداعل انز اخ نراوخ

 الرا بخو سر اصوصح
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 ترعو تا باف نودنک

 رولو! نیک تیرارحدوخ اب
 قموغوص

 هبیامو وصو نوا رج زوج

 كمما نالو لصاح بولت اف

7 

 رل هداب لاش رلرخ روج
 يا تکاس شوماخ شوم

 رشوسو نالوسوص بوبا

 اا قاهراج تارا ی

 دوخاب ندو وا مسا هزار
 ین ان ندنسب دنفبصن اج

 توا ریس ارس لا

 نالوا

 1۳ لو بم نپراچ یرکا ه کیی

 كرایشولانس روو كمن ا رب

 داسر تم مناطق یا

 س و

 نخ [

 هند نالوا کرم

 زب كن هتسرپ ر لل ستم

 درناکرا اسو نزحرب ل لارج

 و هنہ مو بلقو هم دعمیع)

 رمو تراب عناد هف اسو ةر

 سیا مو وودرا نالوا

 لوک ەپ

 زنا كلا یا روشورش هب
 دلکگراه هناودنکر تنش ٿا

 نالواقمالع نلبشید هو
 فول دنلوددوجوم كالا

 صبا هانحم نا
 یاتمالر رافدنخ فواح

 رلرومج نالز اق هنفارطا

 رلکوخرلزوکوط رل رفخ ززا
 ضیا ا مانعم زا

 نالوا

 هر اوب هک نام ورت ا

 ندوصو نوا بول وا خم
 سس سس

asas 



۳ 

 هج هجوزو نوای

 نالو لرو یکوب یرکا مک 1

 و ی
 هو قسدلوبب ا

 لوازم هرات لوبو رک دنک
 ارس وزو جوط رينو

 اع و دریل وخرس رام

RE 

 یوم
 نالوا
 درک ا زارع وویچ تلا

 رلصوصخ و لف اص
 ا اکی رنروبس ا

 دو باور ہک می یس رد

 ۴ تا نمد و

 n راردپا
 نوشت کو غا کیرول اب

 | راردیا ظفح ها هدنا ,

 ۱ مرکب ارش هاب نخ

 ۱ یا نوت

Nکر  
 رولوالصاو من اطلس زور

 ندلواواقاض نا ج
 صوصخ



 ۳ هرلقو ندنسا رک

 یاّسانالوا اتو رور

 لایا 2
e 

 نالو ایم دبا باازتن او

 دوا مد اڼنو تولخ نښتو
 قفافلچ نواز ستحاد خاش

 یفواراد هن عر ك وود
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 8 دوانال اف هدرط اخ نون

 یاد دارا
 فرطلتو مارا هن یهو

 نالو یدیا 1

 راعلا فیطاترمارکآ را

 ندلوپصلاهرب ندرب یبا و

 تم نالوا شر اشز
 نالو ید کو اطخ یا

 یو ما یا نا
 درام دور نالو

 نال واولتعسو تحلاز 6 وو ۳

 ر ر ناق

 اهانعب ناف قی س

 ی

 د ناژلو ی دز اک e د 3

 ۱ A ناخ

 نالو لغم هه اتد اب نناَع -ا
 راناطلس رلهاداب ناب

 ,قاربط باز ۹
 یاربطق اا یاکاع

 لحد صاب _ ۱
 نالوا رزم موم سلاح

 تل ایا ن

 رک نمازی

 نالوا رنو شواو
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 ۲ ام ضرا هکر اند ا

 ٠ فا ةا و ۳3

 یربو لالو ی هجا ۱ ورو نالوایرویسرب بیو 1

 راقحو E تو 5

 قطر مدا درا
 ناشناس

 ن :

۹ e aE لبلذ ناخبرب نوکشودرز 
 نالوا ۱

 قلن اشرب ب تالنرکشود یی

ONES ناغد اپ نوکنب 1 

 | تعصلاح 1
 شکوچ هن چار طزز نا

  3نانو, اندرو نوکیود ناروظوا ۱

 ہغار طابو ہیایتد اخ

 و هلو

 و یسلاها اند راک ن
  3رلن الوا من ام هو رکو

 د هد ۵ ۳

BES 
 + الو هدن دوحو كنا ضع



 ۳3 یباعوع را |ا
 رو عو دی ي

 دز

 الو کت بوم شا یا
 مخ نایلو یوو ماع ضا

 كهانداو نالوا مرکمو
 یناصو ناو |صومحم هناذ
 راع ماتور نالوا او
 نالوارس هلو

 کوز هدننس تلم اس

 هک نالوارص
Eصوف هپ هنضدرب  

 صاخو تعفن موز ټو توف
 نالوا ۱
 صیصخما ګو صحا د ۱

 زخم یهاند اب یاس یا ||
 مرنخسورومام عار

 نتافو نعفنمو توف هّصاحخ
 رز جو ۱

 کو تعارضو ضخ صاح |
 ںالوا ف ضم هلب علما

 یدزفال یعدب اب اطخ بطاح ۱

 ه لسور د تای اش اطا

 ار نمە دنس قلمرو موفو نل وا
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 وهج و يعرف ط ات نان :
 ن الر شریف یرطاخ

 یسرٍعیصن اچ یرازطاح

 ۱ الو دانی هد طاع

 یاران ر الوج نرو وطاح

 دو

 بولوا ه:اوصو حار یک اخ
 نالو لا ن در دو هل اغ
 هو کیدنس تاک 4تا

 بدنیا

 :e ناو ا

 ن راش
 نوار یس اب لکرک )تر

 نالوا یم
 نر هر

 نالوایریو
 لیوان اهیرطانخ ید نامرطاح

۱ 
 نص اید

 لکزع

 لک او یرطارض ین ایر ا
 نالربق
 هررو امام ووا نانیرطاخ

 نانلواذضا عط اخ
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 زو ىراس دیک

 iam ڪو

 شاطنفوتیستبو
 اندر تر 5

 ناو نانلوارب بچو ر نادنازاخ

 ندلواولهنکبازو یک ۱

 اراک تو
 رو ناب شبط كن هنر جز هتراخ

 رو نالواورثبط ند ەن "
 هراخزالوا اصاعندهنس

 لالوا اص اے ہل س ارح امت

 لغم و ثبطو جز اخ یعراحخ
 بروزو نالوا بونمو

 تا

2 

2 
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 | تتاب .ape سرا
 رولوارشلراپ هیرجیمدد

 || یکدیا لاج یت بورا نراخ
 ۱ 0 دعا نالوا
 هنکب دززکه كسکره

 هیفو نا

 ہنس اچان ندعلرهف ی

NENزالوار وغ  
 یملاب فو ىر اب یهامزاخ
 لو او هک ۱ ول د زاوزاع

EEیدنیروبس تلیوج  

 نالوا فو كب یک ر مرم اراخ هّراخ
 شاط

 یخو راد هببزح نزاخ
 نجا 5 ها

 قلولو یعروکراورض رماح
 نالوا هارک شما بیا
 ل زیاترو ند کره ینا

 نانلوا دوړ طو
 شروشو شزوخ از اعوخ ا
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 تا ae یوم تو تب

 توج روج یدن ۳۹۳9



 کک
 نالو ۱

 دا اعم اس
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 تنکم تردق توق لح
 رام را هل لح

 کال پ اب هلن نم الا یر ا

 بینر همی اضیفرحوشا
 یخزومط هد هب اع فورح
 رشاد م اح بولوا فرح

 زوال هدا برو پکن الوا
 رولو! تراش هنید دع

 ی هنبچ ی ۳

E 
 ا و 2

 ا ایک اخ
Ra 

aa 

 ۳ هنانع فورخ بز اخ

 ۱: ےک
۰ 6 

۱ 
۲ 

ETE ۱ ۳۶2 2 
 ی هد ەرص هدر

 نامی ها اس نر

 برا ناوبحسا را هن نالوا

 ز) هنشهولن اجرلزاوبح انا
 الات مو سوصخم هناوج ناو
 نقلوا ناوی نانو نوب

 ناج تای وو ۱

 نلعسمو بوضم هن ایج نوح
 نالوا

 ا

 مالک لوا هد اپن باک ةا
 اعا رخا هلوصو
 نالواولراتعا نداق ندا

 یراق

 اهلج ندیا دیو لب اخ
 مرحو راونمرح ید واخ
 ما داد
 مدارشتلوا

 دولغمو نالوافد لیدر لوا
 1 نالوامرهنم
 الو ضاح منا مم نکو نا



 مرتناا تا ابو لن هناخ یو

 دادمول اف نالوا ء دننارطاو
 جا وظعمو موك تان هتسشرب مرح

 یربنالوا دی دش هد از
 نالواننابح یرید غاص,یح

 نالوا و دیز

 یرلضوحوص راضوح ضا

 | نوا طبح هب هنضرب هايج
 كتا ناصو ظن او

 انا كغباعرش یمانوا اّ

ae ناحرهاعااا 
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 ۱ ىس دوال فرب رک هلفرح

 نالوادررشراف
 اجرو لاس لس هنس لوح

 كد هرو لود هلاحر,هعند

 تیزر نتؤبو مارو هروچ

 دماریاحو ظمحو نوص ةطبح || |

 سس

 ردادن || | ثرفوطربنعنص هال لا

 | . افیح ِ

۱ 
 شال یعنجزمرفوطعزب "ها
 ناوحناس درام و نالی يح

 هن راتعا دنشاج ی

 ریش دسا نالبرا ردح

 كم الب ینغح هپ اب هن بوش اش رح
 | اغ یغج اب هنو شمش اش نر

 رگ دری

 لعق هطاول لوعفم تشب رنج
 نالو لوعفم نرییمو منش

 ضرام هنس هن اط ا نصح

 ین ابیانالوا
 رلراوبد رلظداح ناجح

 س
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 قزابو ردع ملظ روج بح

 ناما :ددم

 هتسامعمنوسوا قزاب هاو ای

 ا
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 ان | خسهیعرش ماکسا بوثوا

 ۱ ناديا خیس هدنبابار ملو

 روو نمر جان

 جرم او راوی ارمح

۱ ۰ ۰ 
 3م انا وح |

1 

 تر
 یرانرفیم ود بوفوطو لا

 تاود

 نالوا ار رل هس اح او

 نزاکت اکو رار اکرا هیشاح ین

 ی اط عابتاو ریبزاپ نالزاب

 رنا كا ریو لوح لاو

 | شاسی «مدزوایرب با

 نر هپرنرابس ند هتسکو لر

 ۱ ها هوا ذرنا ند هنسکررخا

 | نلح-هشر :ایسناتلوا و

 ۱ لس نالوا

 | یراوحو ناطا كلر لاو
 تب کد یادم

 | نار 0 راب كىرا هلقوح اف مع

| 
 e قلو ايوا ا 7

 قەالپوط

 1 منراوا حات كب يراد ع

 را هن
 نالو |وصبح را هت اح ضو

 رثبراف
 تلجررب هدامنو یهام قاب ثوخ

 نط ابش هر لوارسعت هکردیمسا
 ردضعم هر ول د ولو الحاد
 یروحن الوادوجو مهدت زو
 کله ابس هلزوکرزوح

 روح یروح, رخ
 نالو| رنعوط ندبروح ار د رروخب

 ی رج تحداز ۷ تم روج

 ا

۱ 

۱ 

 اهم فل راک وح
 یسحاوو ءاضف ی

 دن اساویناسروف كشوف “لس
 ی دات دا

 یتسو صوصخ هکگربوص ضو
 تیرظری وا راوي ؤط اون وجا

 مدانالو 3 ازد انوریپ كب ةلقوخ|
i EREN 



 مج امم

 | ن

 نابنکا ننلواینکا ةَصْوَح
 الاهل رو ملح نر
 رال ار »رخصو رلکوب رلذمح لوح

 هو زالوا رنښلکو هب هنضهرب “لوح
 درّیمم .نلهت تناردلاف اوو

 لو یتیداوا

 ح بکر كندب هکرضرهرب
 هنلرسوصو ترارح بول وا
 ردیاراچود

 ندحوتدشس كن هنندره ات

 یبیفانندسومانو تر هّیَح
 كس ناککتساوزاع ندهن

 یمربفو قم اتوا

 میسانهحدمو نالوا
 ۱ نالوااواز نسو

 تورم رس نر
 توا

 سلبا ناطش , سا |

 رایج اص یا رفد هطاح

 نا دو جر نالوا تم ۱یظع

 یراوخ

 نانپراچ تارا یا
 لدل ا بوزو ینبګ مدار ننجح
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 رابروحو ا |

 دبضغ ناداد حا

 اچن نا بوزوبیتس تبنح|
 ۱ هلی بجۍاننو س اپ سبو رک دیر ا

 تاثورزوا ممدانسا بولوا خب

 | رام دا نالوا

 | بکرز دل نواز زرک نوع
 زو زنک كنیم هک بطعنالوا
 رولجاص

 مد

 ۱ ۱ و عجب ںیم همالس اند ثفنحج

 نالوا تباثو

 نلنبد افیجاح رل هحاح او

 رارتس له ب راج تبجارعب
 ندیاروبظکب - را هن راح تراوح

 راکلف رلدلب رل اتو نل ہند
 یراربخ تاعرفوکو

 كنرارضح ماظعی اینا نر یرارح

 رجوذافن برا هرس هاا

 مد ابا فرص ی روم ەدنباب

 س
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 ۱ ] لد / لیا
 یراقولحاکت هوز, لح

 فوج بولو اش اویعیبط مک
 نایلراد

 يكف دی اضعا
 جز

ê ۱تبامح رایج امر ایماح  

 جا ا

 نلغس هند كشا رام
 3 نالوا ٍا

 ردا نعاس تراسح س اک
 نۈازوغواو نوب لو ازسلفع ةا
 و درس هو و لام

 هنسک

 نج همای لب تو مایع
 اص وصخ

 یرموف "هما نانو
 شوف

 ماج یح اص ماج یعام ی اک
 یس اسوا

 ت ا سا مساس س

 ددتبذاو نایزوررض مرو هبا

 كب اتنایصو ظقح

 ناباشسهباننو حدم رل نبمح دنا

 لاعفا نالوا
 ایفا وند لند لبا

 وښصا اف نک ندزومواو هنن

 لمر د واف کضوام در ن
 تاک ی رک

| 
 كنب ارکذ

 ناسا بر وب ها | <

 ولائم مورو لو رع

 `, نازم ىكرلۆ ا
 دو نوب تمامح نیلوارسدفع نن

 كولو جوج نالوا هدنراقو

 راب دوو كیا داساو كاکوب لجا ردم توم مولوا مام

 هک
 و . یلرواپ نونوف یزوف لمح

 رول و خر ۰ دیزوّمط كئر ۳ هجر

 | یشبرردل اص نزوارشد "ل
 نالوا عو هد هډو كلا

 شنوویم
 س تس ےہ یک سو و یوم



 قا برا

 امسال هندی چرب نوجا لنا
 تم ادنآ كا رذ

 | روس NE راو

 نابودې ندر رورو بوشر

 رالوی دیا بیتز هلا نب هح
 دع زرع آ كیماعط زاغرب مومل

 ن لوب كی هررو یمراو :
 الړ ولعت مو بونم هزاعروب یقلح

 ندزاموب نانبچ ندز اموب
 نانلو وا غلت وانو
 کن او لعفیسط هنن اا

Eنالراتپ اجا  

 اتما هدابقد نیزاشود رخ
 یاب نه یب هک هه و

 ۱۰۲ اول

  ینوانیریشرولناط ناولَح
 زا دیا تحوز بو اب اولح ناولح

 | هنک
 لوزن نام بلک كمرک نوح

 روپظ نوب عضوو نفوف بودپا
 یالطابدامتعا ل آ رانك ضو كما

 درر اینو من |یچسب وح هرزوا
 بور : ناوحوناشا

Eیا دوهشم ّمج  

eیعلشاوب اول عبط  

 ۱ م اعطولتاطنلسب داولح قول
 | االام ادر ات لح | نالوا نیربشرولن اط نایولح
 | ننتونج اب نلف لەيل

  اینس اوج اتنیز رایلح لح
 رل هتش نانلوا

 نالواونبز راد نیک ِِض

 ح سادات اطناوضو رای
 | تيه تبروصو راز

 ف جاغ فورمو م ولع اول |
 لا 6 اوط

 ر اط



 ۳ ۱ ۳ را! و
 راش . دسا نالسرا نم الح

 او نیو فرش تب یهو

 م
 نانلود هدنم ابوچا فقر جالع

 یاران هنضنشر افوریک

 یتوئنوجم ناجى دوخ اب
 مرآنالو|وف آبی ود

 یعنصقلحالاح "دَحالَح

 مظکنالوارداهب 1 دار لحال

 . میان

 تا نا
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 یکی دیش از یمن
 رالف رنو شاز و
 كنب هتل بوبلوا مارح الا

Rafe ا 
e ناملوا 
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 بوضوبندنس جرف کج هلاک

 حازر کت هنس هچرف رب کیا
 نوداخناتلوا

 زاجیوبلوا مارح كن هند یا
 یسلو لالو

 نلیزبرپشوولناط نلرلټ اطر ها
EN AR > 

 لالو بد
 نارونکینوف را هبلح بداح

 رتا

 روم بدم لبا
 , _ دوس ناغاص هرات لح

 ۱ ی شراب بل
 ول یرفاطا نوجا ادماوناتآ
 اا

 :نلفبف نالو رض راع هدوج و لح
 رّوفو فعبښمو ۱

 سابل ممررب ند نعول شب حا

 قالط هلی ا هنان قاط نۆ اخو

 || یسراوگد دغ هجوذ هدف دنوا
 فالطا بوراو هرزو نوال الح

 رخا جوز ندی ابف یشلو ا
 ۹ دوو ناطش نزح

 2۸ هس#
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 (aaa یار اه مر ان یک
 هلن ئ اب وک بم ماه یر جک

 س
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 آد یواعیالک نوا بو مالک
 راد رو رو ندعو هند

 رالوا انشا کح ی 7

 ۹ مپ

 ما

 ندب ارج یس اضتف
 تونو محو معو لدعر هک

 كنبلاط هاو لاو نو

 نلخوداجیا بول نادوجومو
 كرا اوین هر تفص تاب |

 ی هبرخلاعفا بولب ننادوجوم
 لر ادوحومو قفص لنا

 2 ای تاک انا کا
 امعنالوار دیا جی ننس |

 كلملع لوا هراس مولع هلرونبد
 وردزاعطفویورفو ىسارجا * |

 ay میکس

 هاشدابنالوایر اب نایک

 هاشم د )نو قلا ثداپ نیرنک

 ناللوا بوضمو نا

 ۱ نم
 ر

 ۱ | صلوآرییاتکرخ مدح هیس

 یزاب نالو و هما:
 ال اصوتاکش ا

 اکر کح سا تاکاح 23

 02 ر لک ارت رد

 کامران رکو تاودزفتسم
 تمور نوسوا

 اندا زالو ایر یک ناک

 نوبت و

 وات هک

 نالوا او هتعشح كن ادوحوم

 ىلا لټ ا نم

 اون ۳
 تی مع <

 تلاو لکشمو قلوب ىس هراج
 كن هنسجز الوا کمو نون یییاوج
 ناز دنر یر یس هی اجا
 رنو كن لازا بیگ بیو دبا
 رص ی هنښرو كلر ای هنض

 هدا ل ایسریرخا ډوخاب هدا
 |, كبه نالوا عمو كار ا

 لاعب بمر ا نل نمت یس جا
 | قترف بودبا لوز هرو كتبا
 شونو لنو ماركا هپ :الح

rكم  
 لا تنواعم كن مدرا راب بالح
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 لنهعشوو كنب ل نامرفو ءا نسم نرش
 كن ایکذ زیلاوخا || دنف رایعاد ددق روح

 نمرات هتسولزنمممیعتص اک | اف نالوا ی ندر شعاو
 نالوا : الویرا علو
 نالوا نخادرو ن ازا 6 يح وح نو اورم وح نیم

 ینکودو ین اف رکود لد هنن ۱ نالوا
 وعد هبروضح کام یمصخ ما | در | مفاوو تبا همیمح
 كا هیفامو کاج ودیا یانو اون هو
 تر از رایضاق رلدلاو هلدارم اکو یه هادی رک رلکاح ما ابو لای دوخابو

 داعرفو راک ایا ؛ایاعح | هم اف نفادصللاوفا
 یرالقت یناوو ص مفارق

 کو تاموصخ كن هوره || | هو اس فاوو تین ؟هقیشب
 لصاعتدنابو كنیاناب | تنینسلر هد ست

 مکن الوا الو یفأو

Eنوچ ال یمن وفنوطل د لک | | هو کو وصو هبط یا  
 لای ارعد هنلصف رعد کک نالوا هاون الاب نالواتایوا

 رانو نیش هل را اطر ورا ټا || ندیزو دهن نعزاق نم
 r تل ایس کر ن یر ارت
 راتفرعم راكع کس | توردلاف ليس ةطسإو
 برک درد هلن و رزان مو تكمردک

 :هنشونویکیکلبضافنما || نص لا نمطاف ندیو
 تاب مولد FOE مشاو ناک لنز هې لش
 هب ةدامرو اش داب ۱ ندارن نور ولت نانو

 هیبلصوراوعد ساق نروراف | یربرهندن الاح



 الا
 یخیرف توجه قاقح 0

 یدلرو نق اصمدعبند روا
 مرو را نوچ یر ادم كنك

 نعونالوان دنن ناق ۱
 نالوا محو
 او یاضاتلادع هاف

 كلما اما نالو ام زالو

 رگنشد رلضفب رادعح ياقا
 زس هه شو تبا رابح نوح

 راتبش نالوا

 و تبار هنلادعو نح نن

 ندیآ

 ءندل اه هدا ی

 ادم بوبتیا تدابع هپ هشت
 دا تیاعرول اما هتن امحو

 و تست

SS ۱ ینو عور ر ولعمو رحم دت مح 
 درب الط بورد شار | بح وجرح

 ندآ وا

 هر لف نون در
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 امد یاد نولوا هد الز لاَعح

 رس ںوبناط نح سنا

 هرزواتفافح زار
 نالواردبا بلطیتح نرل وح

 نالواریوسح ی
 ندارونوجب فد رطابفنا "هیفح

 ول سم برش نانلوا ل اسا

 هیودا لاخدانداروو هم اعم
 عونبنانوالاهرس نم
 ہاشم هی هيمولطروت دمو هیمولط
 هب هراس تام دخ قد هلوا

 تا عور وکیل یئسم
 نایوطتوادع هدنبلق ا ا

 | نانوط
 رة کرک ر نوادع رل رل دقحد وقح

 | دره تباثو دوحوم رفح نرخ
 مرالو ېجاوو را هشت نالوا
 رل هتشد ن الوا-
 یوق ور مومو فورعم دفح هفح

 هلا تعنصو لکی اج لا رابح

 هلساونول اولرد ولرد شب اپ اب

 رل واولزبکیسارجا هجو هلبس
 تفرومو نولو ېر ری هی

۳ 
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 يح 5

 رانلب ندزبز اینک
 لا ماکو زازد نوح هی "هوا

 رزرو افرا[

4 

 |ىزلقوا)غوارانورۆد رڵدقاح هم

 كنباروغچ نمداف مح |
 | ءانعم روت

 رروفچرشلزاف رل«فح ره صح

 گور ارم ولوف روفجرثلزاو اف ورح

 دمر 3مرور ندلاو ت کک, ول کک |صفَح

 دنبادو رخ یر لن هلکر و

 وسوسو نان نمالعص فح

۹ 

۱ 
 اج

 یژزوص هاب تمد وحاول اے

 هدم عو ن الو اید انعم

 نالوایرم هدابز

 اخر اطردضغ ) هططح طاح /
 هر لغوا)قوا نورو دم

 مر زاد اه رو
aدسار ی امس ایا هل  

 اارذکتنو لدع یاضقمو یر

 نفحو هند ن لوا دوجومو تباف
 و ذخا كن سرو هنشنالوا

 وحول دع یاضقمرب هدنباب
 ند اب دوخاب نموف هر نیما ولد

 | ذطهیطامو كدربزاو نماقارب
 س هطاب توق

 تم بضع تبرع هح

 و رایج دبا ظعحرلظف اح
 ا یا

 ارح ما نواس نالوا

 ر N ییا طح ةَصَح

ireهيو یطنالوا م روا  

 E ef ت روو »تیر رخ

 دیس طب ست هجا

 همان حدا نالوا ماو هدنرب
 FRE كنرو

 نازفوا مالس ندو دو تاادع داد

 ارجا بوروم هر یل ٤ہو
 كرمردنسا

 نودلواتنیفح مقاول ف اوراق

 روخ كازرکروخ نلروخ- ةراح
 لا هلماعم

 دلم ااوعد لمبا هام ی

 راشو رل هفح فاق

 1۳ هم

۱ 

 اونا کول دیو هش نالوا

 نشان نالوایحلوومزال هزروا

 !بوشوا مس اورول در یراکناو

 دم EA هٰنساو نالا رضع

e چی 

 |وساع دنس او بلط دوخ اب یعض

 | دنویسلوا عفاو یصصو ق دص



 ظافح ۴۶ ۶ ۲ مال

 ؟نهاءامم دام || رولروك ەلۋ یر اسا
 نوی زس امراه نوط وا تطحب || رع بولو نلعنم هرضح یرضح

 جاا نالوا نا ان
 نئافوا نمربف یطح هښمراو هروکود ندنن دنا نل رف نصح
 وش یاش ندو كن هنس ظوطح كرا طو هدر ورس وضح مدار فقس مدعو یسوفریایو ا قا ةف طر نمو شا دیدش ةن هنپس ندیوضعنال وا ۱
 اقا ا براغ قا نیب ع | نان اس | | | تالو قلنا مروا نادوط وا ةببطح تیارو يهاکنب و بو كتر ۱
 لوارورسم كوس ا ا هجون دا نح هدابز هَ دترطح
 رلواجوییرورسم تهو هيرا ۱
 رطاخرابنعا تینا تی هیت هظحاا || كنهرابس کو هبا نیر شیخ ا بیعت عمر هت : || اکویکسعردفرف نواب رک ری

 یسلی اص برفت نالوا با هضرا هک |
 كب چو عنم بویمرو نح تانلوار یش جوا رکی زل هت
 باس یم م كاج «رادا نالح | |۹لمسبهور ا

 كاسم كجا هدزوا اس کاک هلی رضر
 ٠ راشعا يام ردق ولت کا gs و

 راتو ریو رلظح ولحم لطلب هص اخر د طف ردوو
 ا ھا ازاس ول اچ ارطا هیطح | | عفوك مرا ابو كم |یعاشا طح

 ۱ صوضح هنلففح-ناویحبونلوا جن مش اطر هنیصخ ه دننودوا

 تجسم ف ةریفح لیخا لک كمرو
a3 کی هلطف اع لا ظفح طظافح كنغوم هطروب و ی دنربف ٣ ۱ سودره ازاکزا,نوطوا یوطو)  

٣ 1 E 
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۰ 

 ۳۳۹ ین و تا

FAN KAD GE رس 
 کس )معو ں تم یاد تبوح 1 بت صح

 نالوا | | راببضراياب زل ەصح
 یساقاپ لا هسا: صح رک فهم
 الزم کم عبم ا ناوی وپرص نالوا جای رک ن نجح

 ریطمصح نج هفلق ناصح راصح هعلو لکو نات
 نرود وسائد ار ر ضح روزی هر ند مرغان ن داخ نسخ

 س
 ج ن دوم

 نانلودمفاوورضاح رار طا حز
 رلنانلوب هدروضح رلمدآ دانو تع لها هلبس هد ایر انس
 ه دزیورنس نوار اح ةراصَح نزیاخنالوار اکربهرب

 رود وب

 ی م یس ا س س دس

 هدف كن هدر لر هيا طسود از نو هبصغو غرز سم هم ساب حس سس

 نملو» | ادصاهله اتو هنس هئ اطناوضو
 دلرسو نلآ هناجوف ناسا || كیررس او نالوار نبا تبعر

 نیر هدابز رل هینمح ءال | ىح روح نالواروافص
 ۱ و هجوز مالت هیلع ی

 هند دوخ اي ویلو یل و مح | | ك لکه دوجنو لو التم اح. لوح
 | هرزوارافەدنلغ وشو ال باقم |ا | زلراصحر هعلف رنصح نوبصخ صح
 نلوا | | نالواجروهصح نت هصح

 رب انج ات ضح تارصح نالوا كلامي هصح زار

 یاخوا كت هلو مشا رر لول و یدیا ذحا هصح رگ هم
 ۱ بولوالب درهاکشدو بو ثمدا زا |علبمو بارو نکل دیصحا

 ۱ ری ظن نونشوا )موم لرد زا 1

 1 نووی عولزب نکا رند

eeeیک وسد هذن ايتسا  

 | ااو لوا داربا هح ند نما دف مغورغو کر وایربکدنشود
 ۳ ظایاو کواس ور عمو اهلا نالوا لکن ۱

 )حدس

۷ 



 | ولائم نام زوسو ا مزو دانم
 هوالیو ظعان رسمو لو سل ام
 تالک نالوا

 ۲ كناوضو قدصب ردنم هّینَح

 نت بک اف رم
 فدصبیرلدتبال عسا نوجا
 | ینا ندنسا ییدآرب شیش

 3 کو * تكمزدولا

 ر نڪو قلیواکرویو ناف
 اسناد بز ندیم

 حخدرارساور دیا ۱فکیکدوفا

 ۱ رونلوا هن .
 اڪ ک ترا ةگبیح

 ۱ نالواز داتوا ندسان نخ و

 ویا تبرد دنر یار ا

 ê E ری

 ۳۳ .اهوصاح تم ن وص

 ۱ ۱ ماتحس
 ۱ ارس وص اع رلرصاح اصح

MER 

 كمرو هصح

 یو لع نسرین ةا
 رسا اق اب ند نمر ۸ ها حس

 لر هرزوازه,ندهحان ناصح
 زرواز مهر ن ۱ذیحان نز اخ ناص

 قنوانانم < یوفو قلوا
 نیک ب رتی را هدیصح ناصح

 ۱ یرلی

 ۱ رل همش نال ۳

 لنهتش بض مه یاپ هّصح
 هلن شود ہی هنسکربن دش
 ۱ رادو ابو

 . . كرباچو نکا دن
 قفارطا بول اتبط را رک

 هرشطل ر دحر و قىر د نقص

 سحم دو دح-لوا ےل نما موف
 TEE رکسعو كیا
 اط نم اشسوفو نا نفع

 |هلطوسنانلوا شما هح

 س



۱ 

 ج تیم دس

 تا ۱
. GET تست 

POE #7 

 شدو مان لراس بول او وصخ

 <] | دک درایو لز ید

 ندیاوزرا مسلوا ۵

 ۳ فو لاد دوس

 ورم یخ هب هسا احوسح یتج
 نالوا
 واوسو بشو بسح نح

 رولا روئښپ نالوا اکو نالوا
 نالوا
 هسک ن کج ت رسح ایک

 با هام کیا
 نالو رخ یک وا 0 یو

 راتع امج رانعمح ر مرشح زا ج

 كزالو اورج دوخاپ هنخش اتم
 یس هی جردن الا هند <
 ۱ هانعم و اچ

 نام ڙو

 ترک

 ددفرطره یمالوط لا عج رک
 بوروسن درطوو لرمر وه غر
 هدنمافمود لا هاو كي ای

1-3 ۱ 

Eh EE 

 dE دو اید ایج 1

۳ 

 امده

 و نت
 رک وب ملی اوج و لرخرل مرشح ۳۹77

 عاج تعیجو نا وبيج لو وخ ۵ رب

 امد نالوا دلاس كلوا
 0 عر ملز ا

FEO ۳ 
 ما ۳3 دنس کیا اب یر عو

 نی لیذرزیمانف كابشر لش
 و نسیداتواو نانو 7

 یملراطو نا
 ررر لها 3 هغ دحخو هو ر

 نا زا هیج
 نن هک ری

 هنس هلوضمر دنمو ند ديمو
 ندابردلوط ولائم نوش و ین
 نیم وا رصم نادر ه درعشو

 دی امندمورع هل ردم

 لپا دن اه دنس اب ۶ ارم و



 یسانندنسوززآ ل ]5 هب هنس ن دیک

 تم ر لک هصخو تسان و ردک
 نال واراجود مترسح هدر

TOE 

 دلنشد نالواول زکه دکروپ تكَنَحا ۱
 سا ءاعم کت نالوا لزوک ك پ ناس
 نررومد زات نف نک ارولکود لکتسج || ||واضما بن مور ءاصفا/ٍبنح

 ریلخف ناب بوبالو | | اکر یان ندنس اقا هرو
 لب الزر لح وان ساتقفهرزوا یس ایفا تسسَح
 "کارروط بوربو ی ءهنشر هنیر نح تنحو یرس رکن د د ادحا قا

 كما مطف لرکو لمامرتو راتقمو انا و داردحا لنیشکو

 E لزوکر حب ۱ توقعو . تكعا باس نایسح

 ندر كلوبا نیل روک نش
 تروغ لزوک احا || عبدنو ترنم باو جا ج

 ناتلوادم لزرکرا هن تات

 ناتلواارجا 0 هنا نوجا يسع كلا
 اعاو لاعفا زا || دلاوحاو ترورضو حايحا لاییسح

 !Se ج وریا نص ق یبسانمو یس اققا
 روفهنمئدو عباد ترک كا نت ن دل اوحا هرزوا یک

 قشتداهشو نالوبرفطو نصف دواب ته نالوا هدنرب دخ ||
 یتژملسحاو نلوادبهش || ||وخیهدلوا بول بمو لتا ندنا
 هدایز نالوا لزوک هزابز بولوا وفدلو فتو لوح يو درک

Nسا درک د نالوا یس  
 ناف نالوا ناف كن هنض تایتخل رولوا ت توف ںد نفر صنو ن ںی ا ا مف ت داغ هلیارعط رایج دسح راږوسح دک

۳ 

۳.4 



Saani ns moa 

 س

۱ | 

 هدنراتدا رلذ الو م "زا ۱۰ ارح

 دگر ارواط وا
 هلا تربصتو تورو دسر ر

 ها ارم نا بو دیا تکرح

 نرل رتنالوارلرحو قلن ۲
 ران ان ارواطولل قع
 درک رعو ربظبلغو ترس نر

 هودیا

 جودو زیک یلواولر دکن رح
 لوا

 لافت لعمر جوا ن دیر ی شوف ورح
 كتان
 نالغواولتوف ولبرک رور
 EER نرخ اج ی يج

 بوور جدید هاب ار اع
 2 هلو عفاوونسزوت زر
 رولوا فیصیادنبا
 هب .تراصتو در اجا د مر

 نان بر دیا طوببضمییرومارم

 :نسکنانوط اخ ماس او
 عاص ؤارو رواطو وللمع هدنشفآ

 دیسک نایلغ اب فزراو

 نالراولو دک اغ ولئزح ن نبی
 تزانو عود

 یسلوا یوحوم یر هن

 رنات هجر نان دبی اضع

 ف اس 4 1

E OR 

 كا گارد ا هلا
 ددو لاد رادشنباس تباّتح

 ه)باهطس قسهمولعم صاحب

 و بش

 r ۳۹ ا لایمسا

 هلن هرو دمرم اوخو ن دنصاوخ
 مع ندیا تم ادنلایتساهجو

 تتساباسح نیاص "باب

 دلو سا OS ن 30ت

 هنگ

 خرم دهب هنر ناک ابا

 الش نا سوراو د نانلوا
 ردا
 نالو ازوم اس هاا و

 سناب
 ر . را دشاج وات

 ر ا

 نم افر كنبادس هدا
Eر لسو  

 رلکج ترسحو رلئنالوا
Tad 

 بولولوا جو
 نالوار ؛هساح نالوا رخ

E 01ک نالراولزیک هد . || 



ET 
 , رسوخ ر یعو هبا د ادب " السر

 مد نالوا

 كل رسوخ ثدیاعم دانع نور

 نسف اپ بسانم ناال اور یر
 لالوا
 نالو شیوص ششلوا اب برج

 رح كل هدارآ كابير

 نالوا اپن ا ذی برح

 عونرسک هس لند بیا رر

 قایسد ردیلوصح ل ڊررد

 نالواولنرارح
 د اک عربو ناکرزابیکیبا ىر

| 

 نالوا ظومحم نادواذندح زر
 نالتوط زعو

 ف.هشرم نالواولصرح شیر
 ندمرژ هرزو هموم دم عر

 ن دب ء۱ بلط هدایز

 _ررؤ یم روب بوفلاو ضبرح

 ن ایلوا

 یعصم اورام کر فب
 ۸ ۵ + ودو هدا ن ال ما

 یوم ضد منا مرا ن ال وا
 و

 ا

 د 2ے

 دشرو تورو نربص هتیشدا رممرج

 فا ] زر
 هنآ نلفابو شا نیفن اب نبرح
 1 نداوشنورا فهنا شلو
 زط الصار لو | عزم و مارح م ر

 كرش Ry هتشنالوا

 هرکدکهد همکموکم راجا حو

 ینوف دوحاپ هن اخو ساو |رموضحم

 یتفس نوچ شب هدف
 ظحنرزوا نا ناو رفاسم ال وا

 ۱ اک لزا سس بولوا یياوووصو

 ينام نوجا عنم یس نو لحد

 هیش نالوا رال یخ سلب"

 یکی سا بامو دک نسر هیر

 کده ترس ندای

 یغ اهخنجوجو نالوف مارح ۱ ست
 ۱ وللا ورکا اد یش ا

 ۱ لعاب رغ او عاض بونرواط

 كمدارو دید اط قعاح ناشار برخ

 کد اف هرروا نم وړم نور

 مع ناف و دارواو اد و ت ا

 اصاع ریش هب مرکب زوب كنناشلا
 هک تایآ عشنالوا

 سسس

 تی جو n تست

 اص روما بودبا تککرح هلبا

 2 راو شارو ناال هرح دار



 و [ ۰۳۰ [_داءحآ |
 ا ورود هلم هلا هرکه ا نا ۱ ۱ نو سوب امورمور | ولو دومد وخلی لامربفتم

 ا یررهش || || تع یابو ناف اب / هرم
 ماریابثو جو یسزوب "خم رب د الاح تسج درر قد رح

 ؟سومادوضرع ین نالو ر كالۋا لا ر وعانوض ع ین نالوا نال وا
 كنب مخو رنو | | رار راکرح ثاکرع

KEهراس د اقدنیارس هاشداب اسمر لید لئرد  

 ءزاد نالوا سوم || نمالواهدننوکس لب نا
 و ا یار نلرو ردح نالوا هدنش آب اھو

 ا

 دوم اندم هلبآهمکم هک ریز | || تمولع ددع جواویش | هک ت وص
 کر : دولوا تراشا هل هطساو

 ۱۰۰ رم نت ۰ ۱
 رب رکج ر اعوع رایرح تور هوف دوخای نوسوا (ص) یھ

 “یس واو ترار لف ادیب ررر | | او هریک دوخاپهرسا (ررو
 ٠ صدا ہانعمب ةرورجلا || رولوا «نسنيخو ا
 ۷ gE ا ل وب یرولوا
 كل درازا نسا رس هبرورحب لوا مولعم طه هد همرکم کمر

 فبعض هلسناعو درد ضرب || س عشوم نالوا هدنلخاد دودح
 نو نک سمو نا انو فیختو رولنید لوسرروحو لامر ح ک
 سانلاریو تلادرو داو ةصورح دلو رصوضح- هرلیراف هذ هناخو

 ہ دکل زس راع !نولوا ورم نواح یرافو ر هطوا و هراد
 نواه دط ومسو هحور و

 ١ ۴ 5 1 ده
 3 ںی زاب رور فرحا نالوا عوبم و مارح رل همرح ثامرح

 را هلک نانو یف بویموا را هتس

 هفصق امش نلدراف ورح | | اد هر ندهسکرب نامر
 هنس نالوال اعتسا || || دیش لوایهتسکل وا تو دپا

 و زن

 | بدم تم ۳۱ هست ناجا | دد هر هکر »ماهور
TE 



۱ 
 سس سس سم

 سی ی سس

 سا ا سس

 س

 و

 نلعم هل افو كحو برح

E 
 نلعمهبرحو با هام هر

 روما نالوا
 لا ۱ | ںوروس الر /ترحا

 مینو یخو رطاف حح
 "وردهدروا هتشرخا ۱ دوخاب شف رب

 رؤل وال اهنسا هرب تب ز
 تواولرهز عور بدر

 یواریصح شماف یربرح
 كل هدازآ تصر "هير رح

 حلوا هلو هض ةف اع ر رح

 نوی یفد هرلیوت أو هنس

 ا و یش نا وا دات
 نیووب هام

RSد  

 زن عامو ظن ززع

 ۵ایلو هدینسهرد و زا نیر

 هررو لوب ترس ولر وس ولو ها
 ترو لهدا ىە

 . لوب نولق اف هحالس نوعا
 تان نلنیدرازکناو

 هموذم تر هنس رب صرح

 سس
aaa 

 هلتدش ء دایر ندنموزڵو هبا

usane 

 ا ف نح
 نح

 ارد روح اب ن دا کا صرح

 قرح

 تم بلط

 کر و لفعدوخ ی نه
 نوا دسافو ێلزوي

 ا!نهفطان ن ولآ ه یکی مالک ورک
 هدب اک ن وجی اتر اش | هع اضوا
 هب ام راش | نانلو |! امسا
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 ههرا راج یددع ترد 2

 رکوالعو ی هاند اپ نشلابزاخ
 هینرارصانعو یدنسارزوو

 اسد دوا

 ناوح رال واولف ابا ترد اب ام
 0 هرابلاج هر دان ۳۹ ج

 مار یدردنوا

 ۳۴ هو 9 یهروس 3

 لب ی اصرکنرکیتدرد هلبا
 اییرزموبرولواهدننب هس,

RAو ددوخ اب ت ايتر د  

 ندلواولر
 اول ترک تر هک ا
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Eهان وهن  

 مک رناعاویدو هنو

 او جارو لئم شا نج
 و مش و

 )ند ەن اط روھ د دل

 )ایر قمروا هنر لف ناجا

 اس نالوا
 یس کدنوپط كىم ت هج تار ك لج

 ندقمروا هرب ج الس لک
 ادص توام

OE5  
 نالواردپارط ات یعالط 2

 یر و 2
 EY هیرر ۱ -هلس ڈا

 ادص ن والصاح
 ما کج

 ورد من هنښر تن رک

 تاایدلوا عقاوأبو ودوجوه
 كا نوافاط هناینوا هلج
 یدارما تدم نو نو 3
 ی یدنعبصخالوا

 نرانید زووطوزرک 1۳
 کر د نالوا نوپ ویو
 ءابو رج وارارهزود د نم

 جم

 EET نیو
 ]تب مع دا هک
 r اا ات انک تیتر

 ره راج)شراومهوزود زار هم و
 ےل نالوا كلن ل لاج

 شوطواولر اقم د هاب هج

 دن ورم

 اغا عرب فیرعمورولعم زان زا

 مارق یوسی غوا یمن
 خدبا

 دوازرطلوش هلو هلیوش نا

 نیب | شهرک هندو هل درج

 هنس نورواو نیت
 ش وا حر راد رده ذج

 ۲ د دعوللت نوا

 رده رد رټل وارن ی
 یب و لای اچ موتر رکن رج

 واط
 . . فازط هلا 9

 ایم ولو ریل ر وجیک یوا
 ولم یس هنکیا هنلواو هاف

 لحنلنامروا نلحاغاو
 ناتامروآنلحاغا ناگتسگخچ

 ۱ لم نولوا ۱
۳ 



 | نج
 نالواولوب یاس او لنو هنن
 لاس رکجنآ دیم هکب وطراغبص

 لیدنمم هفدص كل د نا

 نانلوا مسر هبرزوانامزو نام
 هناهاش و

 یاد 5 ساپ ر درج

 لرراو نح رحن اقا ندهد یو

 و وص رام بادرج |
 ناوک شالوت را رام هولا زج

 نالوا ار

E 

 نالوا رساسروشف اپ نول ا

 ها رس لالاح لب اجر تج رخ

 هرو ولنا راتشارو نالوا

 أ وان سر لزرکو سدلوا بر

 فنرظو نالوا

 دکل اکی اچ ناتسج یتیم ||
 ی بخت یجرا د نج

 .نالواشاذ_لا

 س

canen 

Nرغ |  

 را دب هک

 اش ورم ۱

 رهرصاب ك ره نع زور

 ی نواز شو س ا
 واز

 ی بو

 ی
 کدہ هر تذل یعدا د هد نش

 نالوا

 توف لب هس تذل داد یشک

 رپ ی کیا هب اد

دو ن هل وا شم داد هد ۱
 شلرا

 نالو
۷ 

 ۳ اکشن نر تك

 رر ديار برنوط لوصا
 بولوانکیسبسس جداحو
 هب الو حفرو نداب یوارب
 ردولائود

 ینوفوغوب شوفباب دج
 لو مامو عمو یغوف لڄ

 ا
  یباهامس زوج 5 ۶ر

۱ 



E KAD aw EE 

TT 2 روح ا 

 نام نایشیش 9 ی ار
 هئا ورونفات هند ل | تتدرج با

 و ر نالوا ارولک 1 رالوا اهرودنم رایو ليف
 کرک اینا ما | بدن ام تو ۱

 e دف  هداز بول ] رثیخ پسو تباع

 نالوارمصتسو ن ۳ 2 اکنون ین رکو ہد نانلف

 ۱ كابوس تالکولتاط یابد لپ نع قفورع نرو

 دوو ناولن اطو نناغشمرب 2 یکبس یب بارشو نالوا
 هيرن اندو نلیالوف وینو لدورات الوب هاب نا

 سس سم

 ها

3 

 س

 ۳ والا یسانتود_ 0

 ندیاکرس با رود کرک رج نوا مضوغاج هنبرزوا غار |
 یشحتناو هرعمو نارک هنن | تان الاف غاشو هنن ها

 9 نایمآ درک كافووللئم | | كىو نند هناورب تر 9

 هطرس لک )تنل هلا رود || |یعارچ رانفو سؤداف زهر ج

 ندیرمنالاو ن وساوا هرم لو طظ ندیا فمح ندر ور

 تلاناتبد ؛رنزو نم ردوا عضوا خپ هیدزوا ناكغاچ

 یعازوا ورئاط هلا یم زارنا م رج

 نالوایمود یعدبارود ی 7 یی راج یولیو ارم ۱ من

۱ 
 ناوحنانلنوا

 هووا اره راح نالنرا 4 ۱

| 

 لولو ردم | كی 02 1

 یراوسیرکسع هد اسو نما
۱ 

۱ 

  EO AEلدا 5 اا



 اش بوسه ۹
 یاو شا 1 ا

 نالوا
 دکور ۳ ید

 نالو نلعتمو بوضم هرور
 ve أ 5 1

 داود وایس رک رج
 نالو یر درا هردم لردبا
 كنب اكاوبا هنس هل ۆك ىزا اج

 ونام هزاورکاچو تایید
 نالوا توش

 نارام دخ كلو 2۳ ۳
 یناج ناحمنانان بولع 11۳
 لاهنسا هنفاف یو بچو رسک ا

 یر رد ندعمو نکا نالو 1
 مکمبو ر ردهم

 نالوا کتو لب اجو تسمج, )9 اج
 E ومعو ن وا حسن نكرر
 مرند ور یو نالوا جا
 ن لاکا لاج

 e CTC اه 8
 ا 2 ا

 کیدل اکرم رشید تا

 نالوا |

 ناملعمو

 رب رومچ ورق ج
 لجزالوا وجې 4
 ناجبولو یارب كج اغار ی اج

 تارو رووا لص اع هدنکلام
ORT 

 ترش نالو الضاح
 هلند كروب زاس لونج

 نیر یبدلوامفاو
 رر رادع عادخ انا یک

o 
 نال 2م
 نشروا ہرادیا ست هار 2

 یرویسو لنس لان ادب كاج
 لاهن انوبا ظفاحم نیکی
 هدر نانلوا

 هیسشو میخ رداج زا
 رینفاحسابلو هجاب لول عزاب رپ
 تورا نا
 هر مع او دسر م اېس نارا ه دیس اعم لوب اج

a2۱ هوا اهرم راچ نالوا  
 مدا ماعم زار



 din PE RL ۳ راس هداج ۱
 نالواولف ابا تر رر اراج و

 و ANE اج ۱
 یھ نک 2 راج
 دنرزوایزوک رو ۹۹
 نالواولکس هایس هدر
 غز ولون اید قرطترد وسزام
 ولد نوس اها اب كود تنزاَج

 اف نرس هسرروا

 نجیرزوا ا د اطا
 ناجنالوا
 ۳ د تسترد لگنرد م گرا

 نولواول هنسوک ترد هکر
 0 جار یشدرد مرا مج را

 تولاس کمک هنس کرک ما
 3 ی لات اسو جاا

 د وخا ناي ىل تەس ندنش اب

 لر هلک ب ولکه ب هتسرزفو هیلو انج

 بیا نرو نو ندب کرد

 نالوا عار ی درد ا
 ۳1 یاهو دارا

 هکروس بوراح ترا

 لوبنجهلتروه جالع ددم هراس
 همیار و هلبسوو

 نح هلت روف یاب را راس ہرا

 رو دواب ۱ ںالو یر و دوحاپ ید, قلحەلبسو |

A EEج  

 ا هانعمم ر ا

 با ہانعم راج
 نم ن واو عر رهددرد كيرا

 ندم هود

 ور هان داپ رصف ا

 یاهیواشوفو ینو ناشوف شا
 اعم را

 بها مگا

 سا ۱ هابعم هب
 سسس 8

 00 ءان قیا
 مضو هشسراسو كما نآدشاح

 تبس حلوا

 ان ناکا
 نوع ز مالى ذل كن نسر نشا ج

 دار تدلو یر ادعو زج نانلآ ۾ ۶

 هينا :یماعطلبد رفا * شا

 کا نالوارومام

 رها یرمروا هطلا ای د اس

 ادص نالوا
 ۱۱ وانعم ناو

 حانربو i لر, ال

 زماح هلفروا قو ۳

 ادص ندل وا

EEEالواوا ن دفمروا إف  

 ج

 e بړ ور هی قرجو اد /
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 یر هنج ۱

 یب نہرو هشال هیچ

 نولوا یدپا

 ملا رروا هایع فورحبیثز مج
 یس الفرح نولو 0
 م

 وح سز یراق مچ ورحوبشا چ
 ړرفر حی دپ هد هڼښناڼع
 نان هنبض کرک عرس با
 نولواړرپا مط هف اسم نوج_

 ےس میچ یروب كب اچ ا
 8 نالوا

 نولو اناج ل ا تسد كاج

 نالوا
 اما یدنجزالاج * راد ونک

 نآ هلبس نعرس تاکیاچ یا
 كابا طفرذاسنوجهدنام

 وجا تیز )هند ر هنج فیچ

 | لکا شوا یی هشال راو کطبج

 ۳ : شی ابراه ۲

 رنک )دن رابجب ب
 7 رلنوبوب لا دبج ذّوج
 کری زور دی فو

 نیر اره کن دومر هو

 صا کر بولو لابس ه هنتر ارح
 | رموو هما طو فتصرب ن دسان/لج

 رۇب وار دیو ویدا ا

۵ 

 ندش آنان لوا نش رحم هرداهل

 گری نررو حالع دلم هراج | نولواردک كباج ر 2

 ترور تدشرولواوکشم

 شک 2 لوصو  ةصب

 صبصبت نمم یتللقلاب لی

 || صن نان نقل یوا
 نرطب ساباب لوس نما

 ۱ عوض رپ یراکدنبالاعنسا ا

 ن

 العوراڳو ی هاشداپ 0

 هیدرارصانعو یدنسم ارزوو
 اسد



 ی
EOS ۱نر برس  

 نالوا اج كب دریک
 نرس اط اړوم یدوج دمج

AE E 
 ووج هعوفح 5

 كايدو ان یر
 د تد د

 س تس

 نالوایعصونولزو زج اع موج

 و

 نام شمار, تی
 قفاعب لا سه و دیدیم

 س

 رطل وحو لزولو نانلیوس
 نالوا اهبرخو م
 ناو نا ننک ر ری
 : نالوا ها شودو نی

 یوابر یجوج

 ناچ لک دوړو لوصو "های
 لزوکیننو دژ قکشا اراراوج ڏاج

 تیوب نالوا
 دو راضاج ءا

 | نجا نالبوس زاوا دنلب رایج

EF 

 . هالوين دانو ل هاج كب لوح ا

 لزرکینردو یکشا اوج "روح ۱

TE 
 :يمورنگن وجیرازم
 مرا یا

 رتا لورو یوصنالوا
 هدمالو ناسک یس هی سابل نج

 فرظولانم بکنالوا غاو

 رکود دصو اف ؛لرویو
 تاحیاطصا هسدنه لعو هنس
 هد دام كسوف بولوا
 .ناثوا الصو هدنسزورم لس ام

 نانو ارخا هسرزو اط ی
 رو یشروا قالطا ما

 فضا او بیج

 رهن نالوا بیج ق
 رد هعطق نالوا هدننسسوف
 اردو لب اس لاوس ب اوج ج

rg 
 نع ندک نویوب دج
 رک و لب واذ
 نالوا هوا او لوک راج ناب 1

 EK هر

 ا باج نرط هان در را

 ناو دنجودرا کس, شه

 د

 ا چو 4 دهه

۱ 
 | كاکود بوساط و نم اس خو



 نالوا صور ۲
 ۱ هام 4 ور اج ج

NEE8 2 زا  

 هاشداب ندلوایراررسو 5

 ید نیا طضو یا ناچ ناسی اج

 هاشداپ نالوا

 ی

 نان بوق اب نامج دوس روس

 هاس دار یا 3 نا جد |

 ن هلو نشالوطز ارج ا

 شف اج ییا ناپج : 2
 ا

 ههاشدابو ناهاشداب یراکنامچ
 نالوا "ولى

 نایجنوب هتسودک افا

 نالورودوا رادو ع اطا ا

 نالوا ںوسمو ناق هب اپچ نام

 نال واولاسدو
 واو ناجا
 ساسبوافرو یفاو هروما ی
 فراع نا الو

 روبم ناب رول هج

 نیشلاجدرتیب دک دن حج
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 بت نا ف رعیت وقراو 1

 یزوسو نلواراکساو ناب گ
 ر  تبیوسروشا

 ندفجا ر هلوارا رکج
 اع

 رل زر یر راز ارم
 راتالوا الب وحو

 راز هوا زحلوراعور انس رج ر
 نر هلوارلاحقر هلوار کا 2
 وا راع ی ور
 هاو رق قرهبسمالفا ناک
 معبد وشوف یرع هب همسر 7

 عج ناویشایزگناقآ هم

 نج نالوا لوشود ما ۳
 باروز ن دنس رو یدوایو

 كما عو كمروچ
 رسا ویو نوار مرح كال لم

 نلوارمم ان کواو

 ن الوا |
 ۳ رونلوا لا 6 هللا نوط نم

 درا واب راها 5ام ا

 باس :

 ۱ ا یاو
 ۱ )مر

 و توفع) هن



 رافرطراناب رازوپ رنج تاچ
 كم كنج هلن د نرد زا

E:قلفشف اپ  
 طرفا سو سدرعو تسر زر

 و تاتو تام م نالوا رمال

 سه تدح صاج
 نام كليو لوا لا

 لوس هنشرشیسانمو -متشایو

 زن هلوا طب رللهاج ل ا

 ا نا دان یواز ۳

 موب و جایوطیرو كمآر هم ايچ

 الرهدثکا ازوبیربو نوا ۳
 نطوشراه
 نرالو حمام رخ كاف نا

 اع نالوا ت رابع ندیا دوحوم

 9 ایی
 لال زوکو تیز ماج رانا

 نالوا یئرب و
 ی و اعم یار ا امج

 و شور هزارج زوزو 9 وو ناجح
 نالوا

 نازان امج زوران
 رژولاو تا وم واخ نوا نا

 یرانرفح هژوام)عل اه هنانالوا
 فاع ؛كنامح نان
 هاشداب ذوب نما یت ر

 نولوایلعنم هه اش داب ناب انا

 ناه ادابو

 نررکیسنضرره ناجا
 طف ابد لنفبصلز اچ ءا

 بوشضم ههانبنامج ھاسا

 نالو قلعو _
 نرارحروحاب اض ایج

 ندلوا یحم

 قضارو نام ہاتاہج 2

 نالوا

 تیم

 قشارویلعم » هرادنایج هیارا زن ارج

 نالوا

 ههاشدایو قلهاشسد و اب یر دال

 ندلوا ناعم

 ۋە دید ن ارج کد

= 

 نالو میادویراج هدنامج ۲ راه | شارا راج یار ر ناجا

 هاشون ان زانا

 2 لام
 چب

amane ر 

 زی

 نولو رنمروکرنم کنارم
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 كَم شوج نمانیاف فو
 د هه الو ک هرز ر شوج

 روپا بورا پروا
 نا هزر نکن شوج نشوب شوج
 کای كی ہلبتفو یکسمک ناجا عوج

 ك رسجار ںالوالصاح هد جو

 آلو نیوط نی عج

 یسوریمو وراق رم جا ناو

 | عیاجنالوا هنسرک نالوازضحار
 نالوا

 را هنشر وح

 لار بیکار ناو
 لک د 024 نالوا

 ددف هغ ن دنبد ؛لروفوج لوح
 یراوبد

 نم الوط م الوط نَوَ

 ناديا 41
 لول یس مرک درن اوج وح
 قم اب نوجروه دوم دوو

 و

 ددباهج
 فلا رتا فابس نالوا هدنرالف ||

 و | فرح نال واول هو راس یک

 هک یه وکی س هطنش تافورح
 کر هدا د د که درو
 ا نانلوال الدنس ایه داوایتسو

 ره وج درم هزار رک وجا
 و ا

 ورک هفلاط زاورمرج
 نازی دنارارهوج بلاط وج

 وعنا وهاوج یم اوج شور ھوج |
 نلغس هوجو مبا هاعب مرا

 نالوا بوشمو
 رای اجو یمردش را یعیارا,یوج
 نهدشارا نماراو رهن وصرافا _
 یددشارا یجب ارا ایرج

 مبا هایم لارج

 با هاسب برج
IA21  

 یعردشارا یجب اداه د نوح
 رتن الو | نلوم ەلۈكوىاج تیر | یرعورشاطنالوا تستی د وج
 ولانموعرف و زافو الدروا | ۱ كن رنس, و ش اط نافیجن دعم ۱
 فزاعو ففاوهروما را ذ بج هاب 4 ۱ هد م اقو یس ای

 0 نالوا لا || مانو ناسارخو هسنالوا |

—— ۱ 

1 

 1 رفا سو هايس هډ نم د هول اط را

 | نوصرافادنمربا یاچ رمن زار
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 حاف ندلواولوط بوط 0 رلعم اج عوارح
 ر تلادع مد نارضح وکلا || راس دوخاببکنانلوب ئش فوج

E / 
 یون لنسنروازابارولعم بروج | | کرارههیصرص راسوماج سیماوج

 نالوارادغ و الط KE ۳ ا هد
 مدا نالوا س نالوا اوج
 _ ناب رافرط رابناج اوج

 يلمولو EF اوج
 نالوا تورم ھاو تم

 كاد موج توا مک, ید رمو

 نسرفص دا رج
 یوو یرهاوج یرهاوج
 فالعلا را هیطعع را هاج روح

 لائما بورضو _

 هرد هرذ ماد ناز هرابهر اب وجو
 روهه اب ناغاب نوچ زوج

 سا هانعم ارم
 ویاسدعیسیا نلواوبا "هدوج
 کمر

 ناسوج ۰ ۰ 1

 نالوا |ا اإ ناغابنوجو ن الواو فوج یدوج

 راعس نالو لوضمو لزوکوراناسحا

 زالوارسخحو اظو دادب "هر وج

 راح

 نانس ده لوس یره زوج یزوج

 ىروج_

 ناطس هجر رود هدجور كاف ازوج
 هک جربنالوا فاو هد نیب یب
 ەكى ىدام ل وخر اکا كس

 رول وا هدنزومط دوخاب

 قم دشراسهنا شناس
 رلرداج هلن او كیا بلط

 هشرف بول هدنسارارلناخو
 ربخدیساشو نمدلفوب یراف اجو
 كا لاسوساج نیردشارا _

 ۱ ری تر

 کرسی هفلاط نابانیاف

۱ 



Oکا  

TELA 
 بذا وج

 نالو رشرابوف شایوشوبد نج
 یل و ناخندنمآ ٰیجا مت

 قول دور ند هیدالم

 ناو دب بیج

 ٠ ياابن
 الواووملم ابوبلواُسراف شینک

 نالوا ندشسحر بهو

 نوچ نالوا دراو كنس انا, نور
 0 وووج ريش مبدا روح

 یییاص هبرآ بوزسو یادمو

 مراد گرو و وج وج د اک دلی
 هرد هراد

 | تالو یر دشا | یاد وج
 یاد نمر دشارا نماراو
 یمارا لوک هل یارب وج
 مالک نالو الب اقم لاوس باو
 یکرو باوج نرو ب اوج یب اوج
 نالوا
 1۳ زنا لبافس وکه یر

 نجلا نالوادرفاوجو رک ارج
 یر رو نکشاو نالوا لوذب
 تا درودو یوص نالوا لزوک

 يرللول هداج داوَجا
 نفاطلورسحنآ را هداج نزار

 لا

KIT ۰ ر 

 دم اوج

 نسوزلواونکوف نلوا ناپ اوج
 . برف
 » بر

 ولسا یاو لا را هحراج حیاوج
 كمع رر دنارف تم او هبا هناا

ly ۱ 

 رشف ىر نالوا یر اکو ندب
 رسا اوو

 نوچ ادمروتیوت می هدعم شیاوج
 اودو بکر نانلوالواس

 راشراوج اکرم ا
 طولا رزق رلریراج یراوج

 تصعب ناداو نلوازباج اوج
 رثیدلواروسحه تب رمماج رماوحب

 رز دبشاش رسوساج شیساوج
 ندد یل ہا لوب رالشوج یشاوج
 راهرز عولب نالوا |

 وب نالیاب ندا نالاف لاو ۳

 فرط عور
 ل وطمر و الولع بودپا ن هل وج ل او

 نالوا

 . غا ندید الر وغچ راوج لاو

 حجیم لک وطنم ل اجو

0 

 یراراویدو یران اردو

 نا 0

 دش نالوا تایی زدماج در ۱
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 1 ۱ ۱ ا

 رطر تضوو
 دولت درع 7

 وغوط هرزوآ ی یار

 ایت

 واهرامیحو ند وا ا هلا ی
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THEE E ۱ 
 را هاف نر کسا روما |ادبال لا رن ولو مومو لاس

 بوط نزنکود هلیانشد نا |ادنلیاطبناکسا هلبا تداعس |
 مراحم ل نرنگود هلا تم لحم نالوادوع
 دیا كنج تا مدح نالوا تنم نک
 هرافوغو رمروک تخم نانلوب

 رکشیس هنسکنالواررلکا هیاس هيام ۾
 نالوا کب یبافوغ یکم هدر مچ

 ماد ن»آ ویا رااع 2 ۳ هندزوآ یزژپ شل زوب

 نلزاسوزلماغ مو 2 : زوب كشافو كمل زود بورزک
 زودی

 لا لمتسم کنان در سش اف هر ةر

 ۱ یجاغوع کنج کک هفمرد فدعا و دلو كار

 یرغوط هد وک فو حاسم نون تلی رک دنبالاھتسا

 زالوا هرط عاص هدقرإقاب بوروط شال یراو لغقلشاط ل دج
 یو هوا هدرا مرلبوب ؟تمج مسفو فنصرب ندا دوجوم سد

 .دولوا هدنتهبونج ما شوک" کو اعو)لماشی و هد ایزدوخا ر

 RR هنچبوج نْوَج عامو یو ولرد عزفو رولوا
 رم بونج لزاوتسا طخو لام_زلتایس

 نانلول هوا ۱ یکم هل دن نا

 حاف حوص تیانج ةو نالوایوسمو قوت هیچ ی

 كلبا ليم مون نا درب هیون
 . رودرا راکت ETE ت ميافووباص ندل وب یورو نوح

 کیا نالو یرغوط ن تو
 لفع نود ددرولد وج
 نیک 5 لشاب 1



 كینولاو نولوارلد بوزو ليج
 8 نالوا

 “البرنو الخ ندران جاج
 الزام ییلاوح بن اخو ی ارس ب اج
 لید دوب كرو لزم لو ۱

 نم یرظف یک طفل ترمحو
 یراسا رکو لوس بولواناونعرب
 لاف هرب | قد هنلواداربا هدنبفع

 هلی اسان طاع او راهی
 رول وا نااو عضو

 نلوارنسدبا هلن هبا
 نالا شرف یدارفشوف حاج

 و یر افكفأ ابو یلوق كن اسداو

 انس هلوفمع داف لګبسىروس

EAN هاج 

 هضم حاج یر طیب لوف كنودرا

 هنشژجلب نالوا
 لوفیما» دانفکبا نا
 ما هانعب نا
 طب دن لی

 رشودولنعرس كپ كيوص بول وا
 رلل د نج لحد دفا قر هی
۱ ۲ 

 رپيا
 یجایارانچ رانج

 سس س هیسپس

 و

 هح

 هنبطار هرو كم هکب شاک
 ظافلا نولواه داعم ەق و هل یلوپ |

 كنا ناک لر با لاها
 دیبح و نر هنلاص هفرطرم ان
 رکنم نبیروب بودبانالپم |

 هر نابدوخو

 شل دما كب راروفنج واک
 رارازم

 حدر ناجو لکرک بلف: كروب ا
 زدغناب رنج نا
 لکرک بلف كروي اج
 هنساپمعا ډوخلاب هنس كنیرب ٌةياَح

 بوربونایزوررض هام دوخ اپ

 ربا جوص
eنالپوحاصحابفو چوص  | 

 نایلناص سد ولهب ناب/بج
 رووح لع نلنید

 ۱۳۳ و

 ربا کر یر هنلاصو نانلاص

 نالواعدبا تیر و

 فاش لر نوابن نا
 هبف رک دښکر حج
 ها هانعم هیچ

 ناو كنباکرح لرد نشد |
 | گناباد هکاوکناماخ | کج
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 لالو

 یز چرا اع نالوا لاف
 ابو ندجاف نامی "ی

 س هسا ار افقو

 نهی نکند 1

I 

SE OE 

 یمن اط
 بز راپ لواو یم نان رج

 اب هكىل ىت! كراو اوه
 هیاوه لواردهرججوا هک سوم

 نشو دهصراه دید و میوص ه دود

 رس نر هل وا ندج كس امو
 ینطساشاط هد

 هضم سب مخ نیکسم یر

 نالوا

 هرر ندور ند نوا (ؤمالبوط مج

 ندر کرکٹر از هلکو لمروک

 تلال دهبهدایز ن دکب ادوخاپ

 | تعامجو ردبا

 را دیج یزنرک هعمج 7

 کز تن نم دین
 وماجد رک لوا کرد الدا ناو

 رزقوأ هطح _
 و مر

 خر الباب نوع موي نادهج

 و

 نیل غاز لوارشم الب موط رة

 ترابعز دنسملو | ۳2

 راف اط رلعوم را هلمج لم
 عزب قاطو نوتب یه عمل

 نوس بش ج لب ولرد

 لبصاح مولک لصاح 49
 و کو د منو هلجزآ

 هاننوا رکد یر هل وا ندقاطو

 ردول, ودی رب ندنهاصوصح

 انسا الب نونبنوب ۶ج
 بول هم افهنکزید تا موم

 نزاالب ىس هجوفیرافو نیاز | اپ

 كل رن عو نوا زکوط نکوط دوم
 یتلفوعوص لر و

E 3 ۳زها دا بولو ان ای  

 هلحاړلوفو تعاجو تلودنال وا
 تتودویعاجردذاع نالوا لئ اق
 یس هع وم نيه

 هلم لوب به عومج می

 ران اشا نالو نلکە رر بج

 ||| تررطوا ںنسہناخ ن نسا زا بودیک

 تبعمج ىهاط || زا

 یاب

 ا



 هیدن القا
 رو عدب اوز انوهولج یک هوا
 ییدبا
 ناک ا كردپااداوزانو هولج ن هولمح

le 1۱ 

 یا یاب هل هج
 یدیقیسناکج دک نو هل لج
 ںولواراک “نک نشود مخارج
 ټکو نالوا كپ ناف ترس دین رس نارؤک نوع نلت اص بسا تیل

 نالوارداپم رد
 وص نالوا هدنکس رک بدیم
 | وطور ار نه شادرفرا تا

 الو مع: كرزب آوار لیلج
 | شهبغو نالوارایسب راک نو رک
 ره شاپ هنیرزوا لییواو ماحدزا
 4 دبا كل هبلع كردیا ماعدزا ۳4

 زوده هدک نبش ریح خاج
 هنس هجوفیدافو لو )رنکرسو
 یسابرنفا نذاالاب بوب نع اطا
 هک نل اف بو دیک نس ها
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 هما نرالو رمال 4 تر ل و ۱ تای دا
 اس 4

ِ 
 رل ل دعمو ۳

 را هنس نالوا تابع یب یاد
 رم ین اند هر عروش زال ئاج
 رهن یز د هر عروش لو ای رکج
 ت امنو نالو انلغم هدامج یر

 نال وا
 با

o) 
 زی ازد هرو رخال ئز ا
 رېن یزد هرو 03الی
 یکرا هود ن ولو ار دېکك ی اچ 4
 بید هود ن دل وار دیک کپ اچ هر اج
 تسرعز هراز تسو دنز نش امج

 نالو]شفهلبوط بول هباراب هم اج تنیس ات خا
 لفاق هدحاولوفو یم هلم ناسا
 | س هلندی و الصو الم نالوا
 نلبوخ ناقشفاب یالزرک لا
 هروود رلج لاج
 نابزشا یجمود لاج
 همه دنس د تلنحافاامرخ نا

 مرّگوذبدلم الو لص اح هرنلکش
 اغا هلک کیم دکر یار
 روررج بوور 7

 اجر ولوارمادلب زروهج ریه اج
 ۱ ۱ : ۸ ۱ لب ۱ ۰ ۱ ۱ + ۲ ۶ باا و دورا چ او دواب

 Ea ۲ چین رولو رژ سا بیم اس ۳ ال
 او و نج و یا و سس

 تک
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 ندلوارولک هبمع ثباج ا نسل اکو متعوب اج |

 ااا تکی ا ناپ نر ر خا لایحهنبرط ودنک لج

 الوازشمهش ادرفرا ن 3 هر دف روک
 ناش راشادرفرا راسی اسما || نوار هدنعو قلنا د نج الج

 زهنکندلوا || | دنابنش ابییدیک كێبراۋ تاج
 "وزلوارشروطوا رل هاج نا هجا
 ی رمو ادفع لو یر هیفد چو بر مع نادر نابل

 | د مروطوا هعق ور سا 0 بونلوآ لاهتس»

 تدباسج || |کداروک افوغنکابابان ةه
 یاو عن لنمروطوا شروطوا هاج یدلراح

 کژاموف دکرکو نعوسیعوه و و هراب هدفج رابه زکوا هبلج

 هنکدارتزداض ست اب 7 فلج دوویرد نال وا ادب هر وا

 مدل نکن الوافد باسوزف ر ولو وضو دیدن نامزو و

 شاه نییکا اک نیل ی نارك نالضا هنوبوب كناوح للحج
| 

 یون لوپ رد ها فدو

 لنگ یرفایا نیوشلک نریم ینترسوس دوخاب لنگ نيج
 یلغا6 شب نولواول چار + مد ورد بافرو یبرد ناو نل

 گیگربکی درو هک داماد هول طور ب اکو یس هعطف باک ن ال وا

 یزوب دنبلکو نلالرا قافجو باف

 ویو قر داماد بواب | د داور لدو ت دس روز تو اج

 ۱ نکرحزوشاماسو ابرلد e نوا
 هواومو نوب عفو كّمیاروپط دزد میرد او نمرود لب اقا

 امر سود شود نالوا _

 . || برکفهاشدابدهاش اب نملخ| | نالواكالاجو تپاچ ابد
 ۱ || لد نغفل یی ونش تخ ۱ نالواكیاجی ابا مد



 ۰[ بالج 8
 اب کج قات ادو
 تای و هکر دشت

 هر ات دوحاب ىشى اوه ناق
 در هلوا رغم هدنورد تلا لوا

 نکہ وکم ن دف دننوا رب

 جاش ندگروب بولدلب | کوب هل

 یابمعا میر لیس هطساویرارط
 و میسضولالم نابح با هئدب

 رولو ا می
Eبرا شرک ج مد آ  
 نول واییدیا كیشد و

 رولو یر ودر ی ابرکج روم
 ندم يس هش رکج ۳

 نالتوط محو فرشور 4

 نوسلوا رول واو ست ی
 اسم ) دى رقى دنسانعم

 دیبزگ ریو هش رل
 یینروا نآ ول رب نالنید لوچ
 بوچ ساپ یبرک كناهنشرپ اج

 لمم هسو نلف نلراپو لقص
 هنرکر وا سکرو نلواناداپو
 ۸ هراوآ ن دننطو بور دنوک
 یوا هراوآ ۵ ان دنطو هک اچ

 یر ندر اود نالوا لپ سم بدلا
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 الو دیار اهطا طع و لاج هرجا

 نیرو دیک دم ال

 زەب دوخ رش اپ راب ابج بیل
 نزکجو هاچ لوک رابلج لینا

 یرالوپ فدو
 یکجا اتو حواس دام
 هسارءاو زف لژولولحاب 4

 نول واروم ام

 نالوا

 یجاص نوقوروزو ت دش ةر
 E وه ورد بولوا

 نژوطوارولو اش اد هفرا هرب رب شلم
 ۳۳ و نیس راسلاج س هول

 رئال وا

 هی افوعهدنرشعروخاهدراف اج
 تا

 زیو نولضوابف هسک رب ف
 نلوا

 ناولوا تععنلوازصاو «یهانتو
 8 رز

 کرزب نلولوا تلفع هول

 مدس

 اس ينل هام
Raman 



 و
 تل

 مرک متع روا ویب می
 ا

 | رک ل ککر وجو الغیب اک
 كابا ناکم لف
 شدع نفر نر ن

 <یرناترا ندضرار حج

 كجا ا
 تاهآ ی

 راد یوو یر شا
 تافاکمرحا ضوع ترحل لاج
 توشرو |
 | رکو لک اص قروف دن

PE 

 تساع وب ناوبح نج

 زاب شوفوعوب شراب ىج
 یربردل هز ددعا یف ج

 هنش نالوا شوب یا فج

 رووا م ط اخو ہدرزآ 2

eکا  

 د وا ذیل همزود هتخاس ج

£ EAE کجا 

TE 

 ندلوا |

 کبد اا | ۱

 لودر مک هفج نام
 ۱ نالوا كت نالواحوز سا كد

Eيضهنددعییاو  | 

 نالوا نکم يضرم
 | ثیدرارب غابادرا کیا هت ۱ هتعج
 | یاهدا تمرورخندب اف * هج

 لر زفع ورک لج ضح هلاک

 هرره شب یرگدلبالغو تو

 هرعح روهج یر

 نهلوازفونم هنس ررر عج ىج

 و لال وا لرلوحو ضرعص مو نوا دلرچو

Iهتک نالوا  

 ۳ ما یجاغاموروا ْنمَج

 ی نال وادرُم اوجو ج

 لص اح هدنآوصلشب نانیدارعص
 مضه 3ر دبانن ارج رپ هدوم بولوا

 راف هنا رو دام هم اوم

 بزن هراس یان ماویلع

 کج ف هصاخ هناوتردیا

 :مشلادع نالوا !النوزسنجزم تریو | ۱ 3

 || وراصویداسف هدعم هدنشن دلوا



 سا چزالوا تراش هه دلو ا |
 كفر ووا دنممر هیلخ هک ۱
 رزلوا سرو عضو هنیرزوا ۱

 سالنامه بولوا سرا عوز

 ۳ نالوا

 شن اوفو فرط ترد هطا رج
 انور

 نالو ب مب ب هر هلی هطرباو

 ضرا ةیطو
 ندلوارابسد راک نوج لز 2 ۱

 نالو | و بودم رج ٦
 ناو فو ضانو رک نابل
 نایلوال ماو ۱ و نومو
 رائيس نالوا نج ناتج

 نمددلاص بویقرو
 روا دوجو لوس م ما
 نول دوحو وب هما

 . ۷ ]_قابتخ |

 4 ر 3۳

 ماروف
RAE 

n 

 هحردو سالټا س بارم تن

 رزا رزا همردهجرد هش

 |ند هتشر . ناژد اهورا د واک

ORES 4 ۱ 

 نت دوجو ندب سک
۳ 
 نالوا وب بوشمو اعم هدسحی

 رپ روس دوخ رر ۱ e ر
 رد گلو انوا ااا هع رزوا

 N دوخار هتسوا

 رولوا مش اق
aنرط بولوا لب اؤ ناو یوبر  

 دروم هز ځم ر یم و دھو دودی

 هناکملوا عاجز هک

 هنر هنس ندبا منه ندلوخد

 متد نوسل وا هسیارولوا



O: 7ندنو ےن ولر هیراپ  
 نارو رادّمم نالوا :

 ندنم سهل هامور ولو لرطع
 مدشزباکو د ولت نالو الص ا

 بواب نوه دام
 | كرو رو ی راد فم همی
 | یرفدوف و ننززرادتبا ها

 زالو کمو باکربفرم
 ساز الولاد بکر ۱

 | «یلاربلوفيضند
 ولی نالوااربم نرچمل ول
 تالوایدّسبم» دار نا

 نایوفوا رج

eكنرهدنلبافم هاو تحاف  

 ربو وابو تو۶ ید درهم
 تای نارو لباطم هب هس
 رج نلوشراف ضوع
 تک نالوا مان ر

 س س س راهم دی اک س ت مم صح س

 هست
 باف هود زارح
 ولذمعو لوا مظعو ويب لارج

 لور دنا كينو یاد بوخو

 رل هطا را هرج رج

 رندلوارنکو لسزج "زن رب
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 نالوازباقم ترش هد هرایعو

9 

 )ی نادر

 ندندم ی

 ناو طناب در نیع غ 2
 رالوا هدس ہنر وا هبا شم هيز
 هقشهقشب حافر هدنفارم اكن

 جن یدزولوا هناخ ولر
 زدند رلشاط

 نزییاهطا بودب نلرم ج
 2 1۳ دن دام

 تتساوطرشو را
 هجویطفو نح ۷
 و هارو ۳9 نام هدزوا
 a هر 5 وایمالاف ساي ۱

 ی[ رو ڭىروتب

 بورد رس رح لفرحنالوا
 ناه 5ن او نبا نایکسا
 هرزوا ت تنوکسو تدو ناو
 ردو ناټو قموقوا یرغوط

 بود غول یفورح كابو كا
 كؤرحو مزا نہ رچ رب به
 ههدلوأ: اس تزلوا مس رح
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 4 درس هراجوهتسلام | |هینهذ تمصنالواترابع |
 نولواولجوص ولحق تر ]سرما | باوجمیدزالرم نلزابلدو |
 راخز رلهراب محشر رژه هداعدم تابثابولوب |

 كشوف انوار ہود ن اعط زار رخ وا
 | ارى رذج ڏج ج لما ل رر
 ۱ موس ریش هرو قرمز مهراب خا
 ۱ ۱ | درب تکی می روسج یر رز دش بوم |
۱ 

۱ 
۱ 
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 نالوارراه یشانز دننمنسف روځلاب بز
 ار دروم هئ رسو نهانا درنلادمویتداهش كنائاح |

 لنرکیو کیک بوج ك اچ كن 1 مكرو كيا طافساو

 ie شب اسان بیا نر هوف کت كند یاس هدرج

 ی جا
 | هلوارابخر ی هراب حر م

 یوم دنیلهولتآ زا عولرپ دیم

 کد یر هتبر ی

 دنیا رحل قلبو نشون | سد بوصات وطاب
 / 0 رحب قلردابم رج شعب روبوزوب

 نجا یشان ندنیاعر مدعو مذ هاب 7

e 

 ہک و مرک

 ره

 ره
 سر اب تک



 | دزدی سافت الب یوم

 درع هرزوارو دم هجو ارج
 نیک وردا برون طرف همولعم

 زالو کیسا اےس ۱ هرزوا

 شکن کیبرفو كملغا لا
 لوک الو نالاف

 نلوا

 رب الصا رلکزک_لرذج زود
 رک راصا رک رال ذج لود
 نول وارتا وا عطف شملک مزج
 دسم

۱ ۱ | ۱2« 1 ۱ 

 ۱ لا بجا

TA ۱ 

 | |نیریرغوط میودک ی a ا

 كج دبالبازت ن ودك كني

 نزننو زنراف یدل و بو
 یمشساط هدایز

 یا قاب ن لند باروچ ارج ا
 یس هژعر لوب نانا باج ۱

 ۱ ج | نوک كلبادوسکم ی هلو
 7۳ لآ || بانو روو وند هرسا کییمالو

 ۳ اخو مرز زا 4 هو

 ی
 رلخز زا زر هم
 دانساندیارات هراب حا ارج

 | نایرچزدهرابو مر هراب جد رجا

 ون ناو رف نا هر ةرارج
 رکسع ندا کرسهتسها هنسهآ
 ۱ o اجا
 او

 رم دانا تناطفو نلوارایعو

 نروار ان روو هل دنعم ترانو



 | : ۵ زدم [ ۲ ۰۳ [ ید
 کد بولوا عفاو ه دند یجہ آ هار نلرط لوب هدج
 د وځ اب لنکس لوا نون ای هجرب راهار رايو ط راو را هج و د دج

 هربا لوخر هدنزوعط طراح رادج راولد ز ذَج
 ناه هنسبل امش بطق کیف قدُج راالواراوسو ی ال رار دج ارج
 دن وابد فزافروُم ب 0 راراود ژرادج ردج نارذم

 وات الوا لب افم ب دیدجلا | ئدابفنانلواربت یجب یردٌم
 رور راو لیل ن ۳ ناک دیدح چنا یو یزدج لع
 3 بیش و نجراپنانید
 هان راوارس ارس نیو دج | قب سبح بوبوف ہنادنز خج

 نسور اشنا ا روس هن دی م ماد فو اب رکن ول دسر و
 مار اضعا عجب دودی | ث دیع فدیگیغابا اب 3 یلاابو و
 لو :RE وهلوفروح اب نانو نیس 2 هک دج

 و هوت راابچ ور هراپ نهار هد نال اف هدنرب
 لود برد ا حو عار هلت دشسراد قاز لدج

EEاک کن لع ندلوایدزم هتک  
 رول دید را دحو نانکسم کک عار روېشمو م ولڪم وَ
 چہ و دک كچ نم نالوا" 0 دل زوج
 با هامب بد بول مت ناخ اخ لرد

 درو لصا 24 لوک زس ها التشلورو شر هد هن اخره
 واو ماظن هلیتبس ام یر ان ۶ بجز الو لص اح ه دنرزوا هحول
 کینو محض دف دلوط هرزوا || | هدر هال ناعنس باس رها رک
 رکاب ولکسهدنشاب نعاس || || راصصرمو روموالاتسا
 || .دندنلوا ن رض یو دنکو دنکو ۱ لویوصو
 ددع ندبالصاعیمولعم ددو یسرواپ ی ی ین دلاغو ایل یر لج
 | ددعهرزواروکذم هجو مارح |_| ولد لحس وف هدجورب تلف و

 م
 سا تی

 عترت ۸



 یسولافس بط كيهجو ندلواگروب هره قرود نی
 نالوا نلوتمو بوس هيج نم میوادنسراب تسوا كل و(

 رامز دتر لوو ن دنس هدع نخ ' رولوا كنس هپ ناقش
 لب نودنک کوا هلبا هنښ | |[قافشلنسرابتسوا كنلآ | نا
 نئاص ۱ یوا نالوا كنب هنر
 هنکز نالوارکتسونیب دوخ فی | نالوا ہلا نروس هری ازم نج
 كاناو كناياب اياب لوس ۳۹ سرا هاصم یاس نک

 بیصن طحو علاط تنجو یماپب نلرعا نص زار دوا ا
 نمف زرو وح ردق حو یس هضراع

 | ةد اهكميك ن لابجبوشلاج | دوج نت ندب بلاق صحت ةَ
 نالوانورطم هقذب یربا اد ضیا هانعب نا ۱
 | هتمللق اعين ؟هفیفح f بوشر هررو ا و م ادا دابص او نج
 ۱ طئاح راودد ژادح نرو ۱

 ۱ لب ن؛موصحبونکوس غا نالوا لوبی دب ولندب راو |
 | هجههنب هجا هن نموابص بودا نوا هلب اروز ش اج

 ۱ لاو كا مص اع هان دش لا یمدنفص قانا

 هرباو كاش هلا یلعصرب م 13 فا هج

Ea E ۹نالواولس هلاو شرا و  | 
 ٠ رللودج لوادج کوب كنبازتفو نلامرط زر و

 نشواهفشب قلوایریآ 0 کالا ةر
 نداباب نر هيوللرف هلسلس م دبل | قلا نمباقو نمرسقوف نر
 هلو ر اراعنا لر هلب زوج
 ۱ یمن تا دخاب كن اوت لتازالوادیدش تاج یرلع می

 هد یسانا گناباب هو دج نانابهرزوایربی رب تاق تاقو

 وب نا ئانا ناف س ایطعناناب هدر رومجو سا
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 هبن دعم شبه | | تراجمع نلفقروف ناج ها
 قمالبوط بورشولد بورد ةوابجأ

 قمدخ نیبامو |
 یرادل ا شاب راههج اجا
 نمولبوط بورش ويد بو ری "باج
 ١  یمدخ للیاجو |

 منو راب عز رو هج
 رول وا هجراط ۱
 الو اتسنادنا ن کتو بوط ا

 كراو نوشروفو هل وکو تو داب
 لحم نالوارهوضحم هندو

 كا هل ماعم همی ورم و روز رح

 را ار نس ہداراودیک بو دیا ضو

 نماصکک فرفو كلن وب یر و

 راج کا کلع ر ند هس دنه مولعو
 ۱ روندیخد هلباعمو
 رجا كراو نقع طرف نور

 ولعا ماع
 روز یوشوا هلسهدار او دک یر

 ن واپاپ یبم و
 | یر هلئسمریج ع تایر

E 

 ردیم اع د دمر هرجا

 ندضرولاهجو هبد عاطا لی

 رؤوف هرب هد, دیش لاح ۱

 ات

 هو ىراس نانلو نانلوا ۱ ۲ ندیابسک ۶ افتد! : :بیوباغوا ۱

E ۱تمببط تفاخ لدا لا  

 نبطو لاو حل
 نالوا

 همزال تراسج مدع نلتفروف نج

 رو قلمفروقف لاج |

 یلواج ترفع رکو رک درب
 الوو هفلحربم بولواندهرز هج

 نصب اف یا هک آزوب "ج
 هوا هعطق ن هلو! سار ال کب

 | صاج توراب روخ اب حالس هنا هج
 راف دنلوا هلنفاحم نوچ ننالاوف

 فرابهو هنفس دوخ اپ هدودراو انب
 تخادزاو لغ نالو ارمص خت هنففح
 نوشروفو هلوکو ثوراب نجهلوا

 نولوا هبمیلآ نروسهرب یا مه

 می | هانعم ی
 ندلواولریک لب رت

 لامس ۱ هعمراص لک یراق هرم ج

 ا



 یاج 5
 نولو یحاصر

 هلوازوب او لازرل م ماد ناب دوا واج
 : ۱ هاصم نادواج

 س

 | هاعم باد واع

 RAE نروآج

 تی دبا نلنادواج لو
 نگانانیپیرار هج هو ښو اج
 توي دلو لازال عاد قاب دوا

 8 الو

 ابا هان دیو

 ۱ مانع ا

 بینم رخ ردق ا
 | ٠٠ یاهاصب حاج
 درا یگدی رودممف ۳ دا

 ندو نالوا ےئل اجر دق کیر
RTS 

۱ 

 تیحو تدحو تضوهح له اج
 نولوا لی یزرکیح اب
 نالواسربخ نادان 2 لع اح

 نالوارسربخن را دو

 مدفن د ہون ت د اعسو * هبهاج

 گزتسرو ناله اعب نالوا

e 

 ۱ اوت نم هاهاح لاج

 رعصوم فوم رب لغ ناعم,ی اج

 ندمرجه) لن 7 اظ رج
 0 دک هپ اص بوفیج

 و
 ۳9 نولوا جا اج

 مو نکس لح راک

 و ن گومز
 یش الوط یا نالوج +

 بو لگو مام

| e ت 

aE چ 

 لتفاًمادو حان رارا ج راج

 راندیاسوق ر
 یبا عر ملمع و رلعو تیزعورف زا ا
 نالوادریم ورم و لورم وا

 ندب ات امار هرنحانو
 نالوانممو
 راهزک رلغاط رج لاج
 نالوا هزرب بوبه فرو ناج

 سیا هانعم _ نا مس .



 ر الا
 لولم یر دنا ناج سرا اچ

 1 تاج ۶

 روو تبداو نزچیرکو یدنشص || ||یشیو تاحیشرو حور اچ
 ۳ نالل وا
 رو تارحمزان یزدان اج شامل ایدباتباجف تباصص زا دنیا

 اا ارشناهلفو ا |... نالواولقرط رادورط
 ااو ارضا الو ہہاص نای بوم ها رج

 ین اج هدنیغوا !هتشر ناقض اج ناو ندجراخ ینح
 نالوارریاادف بودیان اكن ۳

ERیناج تی ی ناشفناج  | 
 ا ۳2 نالواررو ت ذارماج ششارعاح

 کور یتیلسکا اناج م و نالوانامو) ولناج "دانا

 نالوا ثعاب هبط طا بیو نالو یف ناج 2

 تفرد نزح یعدبراناج : r رک هلیسهدایز نالوا رع

 ل لو ررزک نمرو لز ندلوا دو
 هناجو نالوا رک ندناج 12 ین اج یعدیا مس ناج زا

 نالواردیاریث ات رار فرصیاج یعدیاادف
 ناف ید ها یصا راج ا اجا لادرداارف وفرص ئاج ا

 ںہلرا ھم نراو ی افناج ی وا ا

 ندرت اناج رگ املا شوط كروب یاب ناج وشاح
RISدریا چ صرف االف ین اج اناج  

 ن دل 2 بول رج یهو و اناج ناکعناک
 نالراد ناب بس اہم ناورح ماو اجب قوشعم مویمو نالوا

 اهانعم رواج | ابتو لکو مام ماف نیتحاج ||
 هب یسیرواب ناوبح تاج |یعروطو بوک هتسوپ یحاص

 . نولواشلوسندناج زرع اج
 تالو حوص یغدب اتنا نا

 سس لس



 د هتنهدابز ناقلوا ما ةيوماح ا |

eTباج | ۰۶  

 | سی ایفا مین شاد هقدار
 ندلو تیمعمو

 رولو داو الو برش هوا علاج
 رایو نوف دوخ اب یر نفل اج

 هراینا ابوفراب ن اهل یرد اج

 نّکروس الج ین .ثول اج
 دوروسو نالوا ف الراب ولالج یا

 نالو دبا عهد

 نکس الجیض و ندلوا لاج اج
 تمدلماو ر نالوب هد واجو نو

 ی هیاط
 یهاح هو هاو هلایپ حاف ما

 کرس توربیشابرفلوا طبض عاب
 تادنال وا

 وندلوایراجیبغ شک وط دماج
 ندلوارسلوصحم و نالوا تایحو
 زهره ون ی

 بوت ا

 منا مج یم البوط یجب دبا مچ ما

 طو یواحو نالو رښمولپوطو
 یوم غ نوجینیللسمو نالوا
 ب ںولوا هاگدابع
 واں وشم هنانلوب :ذعم اب شاک

 قلوای واح

 و زوم هدم ارج ناما

 لحن الوا صوص نوجا

 ناو

 ۳ سابل بول یسروآندب ۳۳۹

 2 شرط یک ق بارش ھو بدر

 لو طروخ اب یعدنص با را

 یاب اوا یر سامج نوش هاج
 یعنعو اصالزابح ناوح حور ناح

 بطل مسج دوخ اب توف نالوا

 ۍج نج ناح

 سس

 عرفنا یو ناب نات ار اج
 نالواثعاب هبلق
 رلحوز ا نانا

 ما هاعم یا

 "ناوحنالوایرید ولناج ی

 وس فبط ناب با

 نایوق ەبەكلېچەدنونوا اج راس اج

 طرق هب هیرغ هيدر تامل ما

 تر دی لر مط اخو هک عدرع

 1 اش اج سا ۵ زاشاح

 نال دیربفیصوص هدنام شوماح

 بل زرک هد هقوشعم هبوبح ندا

 | راتدیا ه دهاشم یم ان ندنر اه



 ن دل وا

 ا "هی زاج

 لاچزسح تالعل ناو نالوا

 راپ یداج را
 ناز ارس رس نابداج یا
 نال وا بیو نانیوونکرف زا
 و نالواوهکج یعدبارج زا

 رحفرح
 لاببروا ید رج خراج

 نالوا تلاها لام هحراج

 غاواباو لایه كنابضعا
 رل یو یسورو

 یحاص تحاومرج مر مِراج

 کروپس ورا

 لاعب ۱٩ ب نزور اج

 ربو | نولو یک دیار سرب ارواب دجاج
 مبا هانم . ننکتورامل نالوامالپ نالپ بذاک باج
 داقا ییا یعدبا نابرج/ی راج هارهاش لوبولو وا

 كئدیشاس السوساج یسوساج|

 نوا یعروطواو

 دنا بولو او دفاند ناقآ
 نالوا ۳3

 بلا هلی هاو نولوایراج ٌهیراَح
 ن یراف دوخ اب راق ن الئابم

 اعطا اب ۹3 یی دیا مذج مزاج

 رار یداعب را

 دلو مدیا تراس راح

 كیا انفا هد دیشاش شوش اج
 و درازخاب لا ودر نوحي ا

 سس ۍبرارسا كسانداز ابو
 نال و یر دشارا ب ودیا

 نالو دب نلخ یاب یعیوف لع اج
 نالو یم رو تبدا یعدبا یا

 + دن ودیا ب ان لڅ ر کاج

 یل وایکاس

 نکعوفو نالوا مفاو رکنا 5

 ن رغ خار یعدیابلح تاج

 درکو ندلو عدل ەتنابودک

 نادیابذح ب

 تشاو یگرویس ن: 9
 ف

 | _الوصروطو ای دن س واج نل



۰ an 

 اذن هاب * هژزدابژاس ] ەتبا تا

 رزدلب ندا دا تبان بوق کر

 ززر)بیمیالراپ هدایز را هبقات تاون
 را هنا تلاوت

 ر هیات نا
 هور سابل یمنروا ندب ربو
 روج جر لھ و نوا رفص زر

 بسا نوا حرب بول وا هدانیسبیجرب
 مدن کس كنا هجر لوارسش

 هلفو قمالاف رو و ردپالوخد

 مراقب سه

 ناتس هم لر 1
 تایول هر دی نلنپ دواصمراص زا

 یرابتروا ندب راسابل ربو با
 كرير شمن دنر دخ ماج نی
 هتک ندبآ ترا ظن هن اوا

 نود اخ نابلوازهفرشمروکرا ¿ تن
 و

 لاکر لوا جوززمو
 رنو اخ نال وا بی تاب

 سفر ترافم ن دنسج ور ن

 یر

 فوج ښز وعر یخ فر وبشا

 هباسح بولو فرج رل ا هد هښامع
 اقاهبددع یوا هدلناسرو بکر اد
 هرات دنس هلبا بۆكمو رولو
 دربا تلال د هنیرهشرخ هل ئ د ارج

 لنز عرات ہراس ن ارواوبوکم ج

 ' ردتمولع هنسرهشلوال اى دام

 مقوم عضوم ناعم لحم باج »۳

 رفتم ء هدلخ مع یرب هن وا اج

 هلح ندلش ږي نژیو قرەلوا

 رق ذم ندیا ظقو رک رج
 شیبفو نولو یوو نیو ندلوا

 کک

 صببعبتم لم یعیلعل ای شولباج

 الو
 است ین اب یو
 حاخدوخ ابیرا راجا فافوا یاج

 نالوارومام هفمولبوط وکر وو
 اک

 اوسو ماما هدار اضد تلم نبتاج

 هتک دیاعو م اع ن واوا هدنماعم

 نژلاخل ول
e 1۳  

 8 ساباپ سوم نیرطب



 یش

 1۳9 رج هنر نرم

 ضم

  AGE Riیوش [
 وزر کز ناصزووراف جا  iا

 إإإ نەلوارادراب رار هوم نروشم 7 مر هاتف اك هنسلر تل

 ندلوااهناک ولاه ور صبا هانعب تل
 كب فمو دن حدم ءا |  هنشەس نیلام
 دنساب یابد اا هس یدرع جفا نل

 یم یددیززلوا نو  14 AEا
 یی دیا حدم یییوفوا انن ناو ؟میاهاعم نیک
 نولو ی ديار | اراب هک فر كنزا یل

 تب ا حدم نلری وفوا ان نوح | | دولو امن زکا هسادول وا لو
 راق  aیاعدیعدب | حلم یجب دیا اش یک رعای یوم رند

  ۶تبالوا | |اغالنهتسر كنج كم ۱
 نلوم بارو نادل هراکاتش را ا

 دم فتا نا دب !انن یر ری نغالئاجو

  " 1فهلئاچ قراپ هلرک هخر  C2ی دیا حلم یی وسا ان
 نال وار اعد رافرب رلراق ری جو

  2بل رب وس اش یا نچ ادا هدیب
 نولووجاعد یعدیااش ر و رلاوبصحم زا هوي رل هرم رم را
 نالوابسانم هروانن هنا 7 ۱ تشه یدرعکس نا

 بوضم هروانو كارواش یو داتشه ید دع ناکس نون نوا

 تلو تشه ودیر هی
 هن نولو اترا بع ن دفرحکیا نا راشه ی ردع ن ا ڪس ا

 هبلصا |ا || درشللامو هوبم ىمي لصلتا ء ی
 ول امون اخیبا یسوجم ىوش لصاح راک دنافو یمولدد م

  5ات اؤ هنلوق شل الا هل دارن | هانم
  5هما الوا



 ۷ 4 اب

2 ۰ 

۰ 

۰ 

 وا نلوانارکورعا لا ح

01 

 سرد راغوب دبر در رعد

 تضوج د ی آن م س ل یالهرخت

 نزار زرد ر روحا
 یر کشم
 كيسا لک دوف هب ایت
 کا راع كلف زهر ا

Oی  

 راتسو ر يعم قداص
 رک راج ند فارط دو

 او ورک و ۴ اصلا 9 نا

4 

 بوی اهنابندنای نلدد هد

Eحاووس ؛ارلدو  

 هلم اک تاب اعم ور

 ځاروس كد هش

 ؛بلفو كنار نم انیا "ه هَ
 لس كب هرو دم اود مع

 داور نکو تچحو كسم
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 تب و قلتسود ر

 هذووو ملوان هلو نارسا ردو
 میلی رو مود اطا هیلنع
 نلیفراجودوراتف رک بی

 هنا نم واق صه دنع یر ۴

 كابا لذتبم هلن د #4

 كابا ساوه هدف و عدزو

 زار ثمر شود کد رد ِ دون

 ۰ )ساو مروجوا + )داب نم 1

 كن نیو ماچنراو كما فلت

 ٠ كلاما وهارک ر
 نم هلفص تینا ریک

 یر کناف کا ردك اسم دن

 كسی ۱
 واسه سرا ہناچر طقحو

 E ةيرون ^

 ۱ بز ی
 | 4 ا

 0 ۱ تلمتود |
 رو ۳ قابو تام واز سان ۶

۳ 

 دانا غاصنغ ابا يا اروا

 اقا مر وطوا بو دیا س

 وکو مو هرب ی و اب یر,

 معه هدررب و قم دلو هنتسا

 E اکسا بولا
 هے

 ۱ یه و مزون
 a كل رک ید یر

 )اعمنایلوا ولغم ت رو
 ۱ ماما وحرو كما

 دونی دوالو كرك بودر 1 هرم
 0 ال فضاوزکب وبا مان یخ
 | درتشخ بوک )هلو
 أ كظفثرو كارا او ها

 ۱ این واز بولو یم اس



 بو

fن ولواولتوف وا  
 روز نوف جوک انا

 لاو رادلام نیکو ر
 نلوانکنز نند, یرکناو
 بار ا لبان ا

HFدید نم ب ودیا عوج ده اچ 4  

 كسا تنو د نمف هسا اشسا

 و | لومند هسکو كون دل اوج ء ب
 ہرو ترن الپاب ندشاق
 ا رو و

 هنسک ربا تب هسمالشپا دع زم

 لاو كلراک مو ی 2

 نالویعد) روت راک ˆ ا
 و | |اورضاح لا هسمو بشر اه

۳ 
۱ 
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 قلرازا یبا سز رسو مولر ي

 ییا فررعءو مولعم و
 ر ل ز دوم رضا فرا ر

 :as کو

 مس عفا ره وللا لوس لا

E aR 

 ETI TEE آن ولا تدالج رور توف جوار نان ناو

 9 قلقراتس و نت
 ابتدا هتتمانتساو تفا دص

a.ایوب ر  

 بياع ودنک بولوار اقر
 رایو لاندرد و جو
 محا هنلاح یو

 هر

 مهسا یه د كم ا لفع فرم

 ہو فرو ی لر عیار وط ر

 نلف یجاوو وز ول جو
 هیجوونلالو ثمر نوک هیت

 روهه و نقاش 2
 كم کن كّمساناسحاو

 فری ور و هد ەدىم هیفاقو

aدم  
 ا ر

۳ 

 1 و رو

 فب ارہو تم اد حب دیو
 تمراراواو ناعاهتس هشح ۱
۱ 
 سم سا 1

 كجار نر



 عضاوت

 دین نیو دې دبع هکر اوا
 نلو )سوشرافوشراف ها تیر 7 هاون
 هوزو وزو ونو اوسر اد وسر اق ا 4

 نرهل واوشر 4
 یر لب تب و دو هر یر اود

 ی وتت

 وریا لر یموہمخ ن دنر ط یکی | عداوت
ê >3نس  

 نکا ر هيام ترن یرب ترار
 قلوب دورو كمن نلرلک را

 وادراو
 دكر ولو پاو رک یر
 وارونسودی دب از
 تر ولران خراو

 داعش ایر وپط نامز كن هءووو
 راعشا ناديا
 نلواوواسهنزو ن دف رطب | نر ار
 نوار یو اتم هلی, یرب یاو

 مع دعب ابو برن واصاو
 ۱ نوا ہنای ن اپ هروا

 لع دیو هسرب یرب فاو

hr ۳ 

2 

 وارن یر كاف اود وطار

 هرزوا ترفو نوا هرزوا ترک اوت

 ا
 لس وا هنبرب یرب فا و
 زاد الکل اب سان ناو ۳
 كعارکو تا دانع ۳2 ول
 دزیش دیارارف هلدرب ی رب + صف و

 انجان ام عود نم

 تب کون وراهع ۱ هنر یر 0

 شیطون بوضوط “ا
 قیا خدری نوا هبا هرص اوت

 ینحوجنآعوط زبکی ار م ۱
 راماوت رو شرط و

 رق ناغوطز كيا ةة || تلمرفسرکنا ماکزک نم آر او |

 ۱ تست ۳7 دو

 ۱ زا
 | وج یکبا ن اغوطز کیا و



 س

 یورو قمولوا م رر م

 نالوارورنت ندید كھعاو م

 جو نماسج تیز سس

 شسدراوموهوا کوب وا م مر

 د| فرح ب هملک نو
 دوخ هسا ېب ادوخاب ناسوا

 تل ہر ونی یرزلوا یکی ا
 و حل و

 نمابف روهشمو
 نالوا هدول ندب هنج هَ

 نالوا دحونمنیحو کا ب
 وسایل اشاو
 تازصاو تازکل اب نا
 ورک ندمسنال وا 23 او

< 

 ازا ولص ون ولیوبزول هدر سو

 کا ولت نام نال وانت 0

7 
 ر*روط

 یراوهباهنو اف عزم و ناب
 دعا عبو لاصباوراپیشو

 نالوا رم وا مند شلوفوط ی
 0 تا كيو او

 ردژا اهردزا اه دزا

 وچ غوا نامون انکهک ن 2
 زانا فیهزالب دلو رایجاحو

 نالویراوفوووک با فوسمنو

 تمر و توه هنبرلکک كن دب
 ثمزواو نافوا كچو ا

 ودیا وجد ن ده اک او

 هنر و ندب | هجؤل هقح
 ندیالوم

 تع اط او تود اتم راعبات ا
 رایج دیا ادقاو"

 ۱ رلتوب اپ فشار

fFدرایو یر هد دعتمروما  
 | یاشونلوا ادب بودب اروهظ

 لپه را دقبر هدنرانبب ماتم
 بهر هلوا ناو تزففو ۱

 نام د كصوپمخر و كما

 تل ههبولوا نزع اكر
 كمارو توال اهر روا 77 او

۶ 

 میس ول



 نیما هلی ا | ربتضنولو هد دنیا ت

 قلوتدایدزا نمر ا ںونلکو ها نالوا سا

 | دانساوژرعهمر آر یم لکو رر و ما نبال رقف یدنفیص نان

 ۱ لالا أ نالوا جات یقف سلف زا تو ۱

 بوعد انشمخو یوخدب رَ راکه طر بس )یخ كس |

 ۱ نلوا مر یو

 یئادلاو وكما طیطتو رسالت نسیم نراك مط تخ لخ |

 درايف هل ارجو و لبق نم | | و نالواړرکم نورحم لگ

 لمنسوک لود كما تل دا ر در ۱ نول وا ولنففش |

 تعباراطس ور ماي : نس عش نمو درگ نزح یر

 ر ویر بولالل اص بوفر ا 7 س یلفیعض كفو لع ر

 تیبا کر نلتبف هلغ طم نا
 كل ارکتوناکماو تم اقا و و ی زغال وب رد کش نگر ۱

 دب نک حيو لل اص یر وا وو دو 5 | |نالوادنمح ا جا حا رمو شیک

 وارونه قلواربنم قمالراب روت | || ںالوا هدنسارا را اط ییا 4 ۱

 یابوص رایو :نوزویکم | | زوتتاا اف رازهوزاغوو هردو لودراط |

 نامور شرول ا هجو یړورو | ائ د وجو ناشاو نا اډو

 نوو قاحوا ez ی دآ دسج

 ولوا زرومو رم کم ونت | یدنفیصو قلیقبص ناداط

 هر واوولررولردو نوکان وک و عو هلال ول دنفصو ردک لولم

 مبا تکرح بؤ 4  نالوارولوردان بایت

 ناباس دو سو زلوا | رنو یوخدب ر ر

 الا هام ىر کلر لک
 ر

 سیف ماد بودیا ES قملفاب كل یک نشت
 : مس

 | زا ما ماع ر یر قلول رللبف ۷



 صا مومنوژوا عولرب هاو
 راب بوت وس

 كباب اعنا لھ لپدنروا قر ۱

 نه یو لق ۱
 نافتحاد نقم هرکی و اب يَ ۱

 شما ۱

 رسد ن مرافبچ لا ن کک مسن
 اهن ےصوص ن هنسرپ بو دیا

 یریعانو كرب هو

 دا قد: نش اوع بوم ار امت

 نوع و دیو وو

EY 

 بوردباصو نباص ن دلو بیک
 | کلا هع رد

 لب لو دب الب دبن یتروبص رک

۱ 

 روح

 نمانبوا لمر دا رمقر قت نت |

EEبنا هون عرف بم  

 دو کر ایزو کیت

 قلیق نصف یوم

 دن شر
 ریغوفرکدا رجا عولر فورم 1
 ر . دییالاهتسا نوجیا می

 سس س

 دودی راف وکو لوهحم ۰

 كىروج یاش ش هاب کک

 رهق مر اکلکمر دودا ل دیس تك

 رخ هرم بورروارب مایانو
 سمردرو

 تربع وفوخرادم هراز اس ل
 كن هلماعمهنیر لمحو نج هلوا
 كىرویسارج

 نس قض اطر

 هدرزآ رلطممو نال واولررک لولم

 نالوا لوق تف نالواردکم

 غصو زاتوب دیک لوبراط ی

 e ارد ڪڪ

 هیر ومحو لولاحم اود دا رک
 نالواربسع كب قوا لخار

 و

 هنسل نالوا

 نایج اید هلوغیب
 دهان یرمج ول کر اگ
 2 ر

 اغلا مراو ما فک اونا وا ۳

 ساب ا بش بوليه ناعم رغ و

 مو نالوا

۱ 

۳ 



 . || تا هفاکوتال منوتو ا | اتاق زوهرو د
 | كمك كف اکتساو ها ها | بام تحاصف هلاکو یر مط

Eنلنوغروو زمولوص نلاوضت نق  | 
 ۰ واسم ىلا | | بوش ودوزنفاط هرکه الف تفت

 | نط زىغاك لقال ها نم نو دکرنیود تیز دولا
 | ندکسعز ایو نلفزاغ فات لم كنیم واسف قاضوف ن
 ا هدابن اا بم ینا اات تی

 لمروف | هلتدس ت قمردشالود هصقنور

 یا ندا دنناا فای لماهمصار فرص دان

 ىل مو كمر دن اتیامفو و هاب هلتفد دلم اتو ف هر
 صور نرو زو كما هلم اعم لر دیاژ اه هتسهآ

 كمدنانحارو قسالقولوص مت كن هو یعوفو لن هنشرو

 نسیدا[یفلنوغروب | | كين رک نک لوا لاپ عَ
 و كمر زانو لمرو نم لقت قلوا هليا هرص تا ا

 دنا خدرونعودرضمندزو ی كردم نمور رکا كا
 كاب باب بوروب سَ | موف هنس ەرص ید ۳

 ككاو كملسكا ضامن | هزتنبسو ءافرو ملت وزانر
 || كسم سارح للبااجهلسومع مام لزماشروو بولو الدوح

 ثكروا هلن ای مش اب تن 5ری ایاو نمد اف یر اود ی

 هضع لقيام ذم كباب يب نص | | كمما اعدوبد هه كا هبهنسك نام
 نایامفانللکاو كمروك نان نخ ی اب اراوط لین
 ندایطو نماد اج بوی الت اجل ن نوح ه اهرو حار بورد ی
 لوا انب نیو هن هله منت لاهن یمالربا مَ
 لا هتسج هنج یراخو | اردک یا دندو بم لمدار صوت
 نأبساب یجەدراو یک مس هلو لحاف نذرب ندرسه دی * ن



 ور ساخت
۲ 7 

 وسلا

- 

 س

ERÊ E 

 ندهصیمنو برش كيرا هلی
 كم ارارف او دامتع یفب دلو لا
 ر || | تاونات مو بوسنم ههم رات یر

 نفس اوع ددو ان در بس
 راز شافو كلروا :قلوفوط مش

 هنر ولت ولرم هدر
 روک ل ومم ا 9 3

 ,یتفخر کزورو قلافولوص مش
 لما
 فزاع ن وطاح قمردنؤلوا ت

 لر یحا کم از لس اب هک
 بیر نمالپاص ب

Sy 

 یوا علطم كاسا یب هدام دیش

 یو مسجد
rشن  

 دوما كرزدودوام اظن ي

 | یمن | ۰ |
 قلاب ها بوت اف ن ورب وَ

 لس نوای دب ن ىوش

 یهو سیو مووی

 نونو لمس مجاب بوج ازش
 كلبا ديو هاب فر هضم دوخ اب
 كمرربوس نمدنطاش لو

 2 بلد یس هلوفوصوز نی

 نوبل آهنی هلو هرواېنو
 اب هنیارو فوق بولزو
Eالاول  | 

 ءو یس اتعود د ی

 ۳ کو هو نام

 كن الف نول اعض 7 من
 دب لوو رسم د وو نرم ر رت
 یمددلاف دول بیصت

 او دوو یمس دز ۸ ص زییقت

 نلقرا دفنوروش ونو هزانوز زی

 | 0 نیم



۳ EE ۰۰ ESS 

 دنروصىك یو ىت نوا ات  Eاضعاون بنت ۱ ۱

 دحولذب نوع اسودیعم هد لصاح لفدناغبط غلب هزاجود رح | ۱

 کیا | | ۳ نیولوصلب یداراحهالوآ ۱
 و تدش توش كابرس ید نالوادیدش ولتنونخ ترس, دن ۱

 نع كارت بیع نالوا مدرس كياج نتو ۱
 ی ول ا ب وطرد کود تیس داب دست

 ےب مر ۱ تولوا مو غ اص دب کرد ۱ ۱

 ر نالوا یزو ی امن ندنلعو ضم ۱
 . ۶ eفطلو كا ناكملقت بوديا ینلغاصدوحو |

 | نه هیر هک هنر ط کرا چرس یدک ك پاج ن دد رد د
  ۱كبار ىرافو ا نالوا

 | ول بت نیا 4 ۱ ضباء انعم درد
 ای مدنا پاتو ںیم امنو ٩لواولج زهر اط زر روض ورت
 یحاصتعالیو cE نارد

۰ 

 سس سس

۱ 

 ۱ نا هغ هلکس لوس عرب و ۱
 تم وا طاو هنیرژو رم ۱

A ۱۱  

 "واضومبح هيرن ورنسو و ولوا

 ۱ ۹ عاب نو. بلف 4
 قم _

 نوسلواریم نوسشلفارا 2

۱ 

 Fe د بو دیا لعبت ندرس

۱ 
| 

| 
 رزدادپ هدنساتعم

 ۱ ییارادتم بودن فتو أ
 دو نازو نمر

 | دیوقاراندع ابفیسف هر
 | تاذتنراپ جلا لاو لا |



TET TTT 
eR اکا لمبا لاا 

 ندنمدخو ندا ۳ هدب لدن دب دب ال الا لحور نیک ا
 . نالوا | | دىنەمولئ اق ەنلوقىسلياڵاقتنا
 هنیرزوا لول و کوب لوک تل هتسک ۵الوا
 ناو کوب ویو رولوادن و یم هش اطر لبس انن "ی ات

  ۳رول همرزوالن | بولت هنیدزوا یوی

 یا عفرب ون للرد دنا مافن یس ات

 ا دار مروا بوعوطندنرب یو ل لسا  ADRاف شود
 ةن نمو تا تر ینروصیئوئواو ن هم ولوا ینا

 نیردچازوک قعددنایوا هن كنم
 و تا ود فا نام نموفو)عش هنر میر شا

 | كعهلاوحو نلیاصا | | كرو یه هر یرب صا .. |
 | وک تسونت كف مد هنر »رب رضا |

 :دوخو همس ندیآ یم اق روا ندنرب یرب وَ ۱

  ۱گرا اوت اج هب دیر زور ناک هغازوا یون قو

  3لرک ۶ نالوا ند رم تا اخه کمر
  9 ۱قلخاط نلجاص ره | لر یرادفم ن

 | نالو هتد م ن ج تن هات
 كم اف د هرز * . كلا

 | * لیئدیا | حاک هل یر  Eی
 | ريا  EYEشوو لس قا رنو

 هنودود لاو فوخو | | كمشدبا تو هلبو یر نوا
 | یلکک تبمو ر نانو قبل الواولتماسحو سال افنادب دوا
 | هنس ولا یز ضت احو رب | اتما لامنسا هنیراد تر واتت

 لمدلکربډوخ اب رار س ۲ كنا برشو لکا
 ےس



 مر ده ددآ اب مرلي دعمو لم هودا بک
 و نلواراور 9 نه نلوراژرو نجمم دم

 مات كن سکت راهم« 3

VEی اتو تنوکس بو ہل  

 نلواهنوا :

 لمرویغالف لمس هيه
 هوشو لم.تود نواب, دن

 كم ناو طسو كجا میظنو
 مرو تفو لمرو e لب

 یلماوافز قنات درز اس را
 لیدو كنا ناطرج نا ج

 ناناوح موجو نور ظن ما مهد ۷
 رغوناطاز اف هردو

 یر دز
 E نواس ر

 كننا سو ید رهدر امن هوا 1

 بانعم لما »هد هر ابعو

 | مسارترکید , دم رصیصخو

 كفیاهوالع

E: ۸ EGE 2 7 Eê a 

 قمی ۳ ام

 یه

 دىم اف بوئروف هلبس هد بز
 ی
 ایبک لوا مدن هر کر مد ان

 نکوف بودی تس اضم

 1 یو سا ّت

۷۱ E 
 داسو تحار یدوجو ق اان ۱

 : الوا ۱
 زا داتسنکاردوجف نامانتا | مت

 هنربیرندفرطکیا سا |
 یوا هب اسم دوخ اب بوسنم
 ۱ هاسجر ادم« دننب هنس کاو
 ۱ تفاضا نالوا مفاو
 | باغن هبا هلا کم " 5

 | مدنندلافتاتاربمو قلوا
 ۱ ارم کم فو ترا
 نار رکو لال اعنا هسرلیداو

 ۱ /کندنددیال )حفر هنزوایرق |



| 
 نود كباس هرم
 راز یسادا جروب ابو رول كس

 سلوار دو
 یولړ وش اب یوف هیهتشربو "
 كلورلب(شبا لیروب یلصم ی
 ٠ |اكملورل ىيا كمرود نلصم يم
 دنیربپطت لب اقرط قاط طیف

 ی رے

 را طط
 قلویوحدیو قمراومنرد نعم

 رور یف بول اف ی اعجو دا دار رام

 یذاتسا جو ندیم فرط
 برص هی هعنمأو ابشاندنفرط

 ۱ نانشناتلوا _

 نالوال ات شلروااخب هدرا

 نىسا کناف و 3
 | و قمروطوا بوربوراز هدلخربو
 نلیاردنقم
 فک لو غم جازم تفخر نوک

 نفعو همت فا داقو
 تبرف رارفا تزع_

 اش
 ییملَْل اب كم ابو

 ید ندو ا ی ا
 ی هتحم

 ۱ اوم ١ أ |

 نلوافرصتم
 لر یو لاد 9 لا

 تكمرولوف لمرولاص یارب رب
 کس ازود نلمرومشوزود سا

 باصو كلام یل فرصت ل

 قله

EE 9و ی  
 ثددلاق هنش اب ىلا هدنلودریطخ

 نلو ازکممیغیناجا
 قمرولاب كم ااج یم :

 و بلی یا ی

 كما لن ئم هد
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 یر 0 7
 را و او او تزف بودب

 : ومآ بوری ولرمتو ك ۳31
 7 هرجا لرد دارا زر

 ا اندنرب یر زفت
 ڭم ەشود بول ب شار

 هم ۳ اا یک
۳ 

 و 0۳ ور رو نخ و 9 مرد

 ۱ یهاوابس هیس ربا لد

e o Cm a 
 ی م ت ےس ج
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 91 Hm E أ هم |
 دیم الواد وم هد ایزندند ادم ما او و اصزدل !ولبوردز 7 9

 لعل ئاشا | تمدن از نالوا

 یز ەتو یازحا یلوولرد همش نر کوا ب ی
EEژر نارا بوب الاسم املا | و  

 ولوروشدو یب واو هدام 2 ۳ قمراو هداف ینو ر
 ىمالاف كما 9 SAS رخ نم

 ی یلفودهنشندنکاوا : بن

 ى DRA هرکی د لرون هل احندلاح

BROقلوا هدایذو لک  

 قعر تادا بورو یک رک شب رار ویک هغ ظرف طش
 > || ابا كمروئودهب هتف نیش ىلع میساو یلعی بن

U, 9۳ . قرا جور ند مر حات ا ج تا | سیم الد ببسو  
 َ ر لفدوس ب یو جام كلبوس رتحاف ندا ا

 ۇطەروس او ىك هلال ات لاتا
 كم تیسابم هر اوللتم ]|| تایل هير ېم زحام
 و لکوسوفش نما اط نم نوا هس فول مال میم نر ان
 نگآبوب ابق نروص ۱ طی ر لوس یاسمن برم

 ناو الان درد بوبحآ وی هاو وا | هند همراه تو

 .يسارحافو لر ادعرحاو هی اوت لح یت جاؤوا كنت
 لناقولطا ر ثداحاو منا لس رها

 یللبوا و جم كن هیوب
 س

 ولو دنساوع+ دوو ل لص امت
 هو

 1 ثابت هدر اک دا وند نا

 كجا یوض نا بوحا 0

 و دحب یتفیضحف زود ج 7

 ۱ یر ردشسار اا

 مد هک اس ا ن

 كامو ازوس] اس نو و
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 ۱ طول | ۱ ی ۷ [ شب | : 1

 اط داخ كنالوا نیر ابو كبرت سوکت امغ دص رع لف ا

 م نن ایج بود ا كب تس هپ هيلڪ لا
 قلراد كلكه بضع صع | یلفاراغمو فل هنر یرب نت
 نعد صورعو كماتامغ لقد شورا لما دلها ری
 كابالا كمزسوك | كيبماعطحابص یر
 کلعیورونومصاب لفغ اع لی للمر دب ی اط اس ب لم
 هلسلود نیک رک نل بل ور ادم هنماوفو اب لزدب یر

 كباالتساو طسوت الب لاشه نایورشو تالوکا م

 هل ایل اضیل او حاص 1۳ نحو ادم هنماوفو امت كند 7 هلی

 ے كم بطر مروج بودن ابورشمو تالوک ام 3

 ۰ 3 اضلامانعم لس كفو هلال ور

 یفانیافكمدنبنابلع هل[ نم هبوطایشهورک هم
 و نْملئاب كمیتبا طاغ ورم ندننکسم كمردنوک ببر 5

 ۱ یر هالو 3 ام اذ لع ادیعتورود

 اما طاتو سرا رها لو هلبازاولزوکر شرف ۳
 نخ او لا رخ ظنا دلا ند و طاس دنک ر
 ان ظفر ارس هلبافلغ تیک بلاوںولوا هد ننمذ هب هنسکرب ےن

 كمروب لئروا كارت * هک كمدو ئحروب نالوا دال

 اهانعم ذي | | كلیوسزغ مرا لغ لر
 كم رسو ا رک ومر اغبج هب اغ

 كاادع تم ف هنر حس | لبس هطساووص ین اب لح
 ادا نام شو هلزاوآ دنلب ی لازم ارهبطت اضعاو ندب ر
 اهانعب هه كترو یمالباف كفتروا یی
 نا هند لب و كروب نمداب اف كفروا ةي هش
 السكن جامی اضف وعد | | بورو صصصن ةن انف انم نبش



۱ Kahne wt 

 رو PFT را

 د قمراوهنیرد هم
 ورسو یلفیعا ۱ كاتباروك یک
 كابوس عمو كم افخا
 ان لا ام رای

 احااصا

 ندهید نان

 كن بضلاوولماع لب
 کر امنصوصح ره یم اه ی

 | هشت لاصفرمو

 سار هنسوفی رو قمر اصفراص

 ۱ ناف کامو

 ۱ لوا دند نوط هادو اطر ن

 ۱ 7 لمر امودهتتشمو فاع نود

 ۱ EEE | EE ابنا یکایک یک
 رحم هبصوصحر بدر, ازیرفف | | كنک هان لوک وه
 وک عادع اہ ند هاو یف لس لوف ل دیو ضوعن صو

 ناتلوا اطعا هراروم امر اس TNS هک نوه
 تالزکامو تامزاولو تالوکام , | تاب ایر اچ تیوب ۳

 ۳۰۱۵تا نیو وب نو

 نبروممرضعو ,رکسع ث هوس رح هیفد هم بو
 تاک منابع ههر ر 3 هیابشاو هبأضع نوچ ررض عف د
 را مک قم ایل اخر نا لاکشاواصدو امسا العاب
 ۱ عیب تان هنشولالم

 ےک

 ي



 هک ناص کوب رب “مود
 ی مک مو یی ودب ادع وب مس
 نیهر ندا رحو ندع اف تّتعا

 هرزوان 7 لک بودبا
 نفناصزلراکزبهرو تفع
 نلو ادب بودروجولاسم هال * نه

 نلو لیعضمو ناربوو بارخ م
 لما لداهو كرو اهب ابا بسد

 بسک هسفیقح كن هنښر بن و

 و نر دهد عولط

 كنا شخاومو شرازآ

 و ماجا بودی فرصنهد فک
 ینمالکآ رییس و تاع

 كلکووخ ار نک هځدرا ترب سفت ی

 نقاب رکصو زار 1 ن اا

 نمروطو | هياعد ه ندرافو ر

 نلفربسشو
 1 اوا 14 4

 و درج یو پ هنر

 كلك هل 19

 وزع هیج هنر هبا ل ن
 بوبماب مال یسارو كما
 انکم 1۳ ۱ كیا هيوا لدتا

0 
 زر رام نا

 ما ی
 دنتسواصماک فر هوا عفاو هد ابر

 هن هنکراو كم کس

 تکراشمز کید دوحناب تاو

 قلوادنبو ته هلتسانم

 لو وفا هنر کابل ل
 رکبو وبا كيو كمروج

 نهر ردیادعوودد هل ۳7 و

 ا ر ا فا ماخا
 یم یو !بولوک, هل, تروم

 بجس قلواتلعو ببس ها

 كمرو هنام كمرو
 ی اع لنوو ی

 اولولسهروم ابو نامردسا
0 

 کد 7 و نم اهن تکرح
 اب کیک نویس,

 بولبر رو رو ام نور

 | ناك مالى ى نوط لمل ارونس د
 قوام اهستر دمو تاهبد

 هر هفرو نالوا ر

E 



RRS ar OROی و مو  ba 7 er wer. 

 لایا و

 ن تم

 کدخرلتمالع كن هنشرب نور
 نلف اعم سلوک
 ازاین لند كرد نرش

 تیوطرورد هلبس هطس او ترا
 کت اذص اح
 هامبور شو ل امشوکو بدات برم

 صف الو ا اف اک

 لزب اییصو نب وس هل

 كنب ضنزسو مول ن ورازا 7

 لی هد یعرس دیو

 ل | هو سدا هل برض

 نلهزبزع دیره
 قاع ليت

 و مان قلودانف قوا واهر
 روپ اا < لو ۱1

e 0 ٤ f: 

 | كمردبنکم مانخا ةه

 صید ر

 .هد هیون ذو هين دروم تصف

 و ناقدانخا ميج ىد هسلو |

 لماتهام هتاعادتا

  كعیازلز بروزو ن ابصع ىّ

e ۴ا  

[ 

 1 ا

5 
1 

 | دانس هنرطع هم اصوص نسصصح | ح 11
 س س حس

 1 8 نواو قبا میشت هوا رش

۱ 

 ۱ چولو ن دنموسر ه كنموفودنک

 ۱ یو طرووصنالو هد ود زوم



]۰۳ 21 ۲ 
E 0۵نر وشد دما  

 نوت وضودک هتک رو لوا هکدرم توف هلی
 ۱ رس غامورزع ر دسااصاح نهد ارد ۳
 دا تیز "دف مهصاحو هضاخ تیفیک
 كمادارابذاکانعم بو نام قلوار انفرکر

 لک بعدوخ اب بع ن ردم ات كاج كئیارب *ا 12
 و لمن من هدایز نددح هتسلو

 تورم | وام ماموح ان داع ی
 ۱ OTE E يدرب ه دنه ذ ند هنر هلبس

 لو الماس و مامو لا بم لزیااصاح ها

 لاړ زم داکا بورباوجو تسج رد یلص دنر نن رافکوزع ۳
 بوزي لح د هن اسل برع بیرت | كابو یانتبص هاب مطعم
 نلف و بصم هنیدص اوف می پاکی

 كن. یال نیوص رن طیف در

 ن لارا اووف كاا E تم
 ما زغ هیکلو کریس اندک لک هب هنسدرآن د هنر یر

 ووا یراطح مص بوک نرفاض اولا رعارحو

 ردنمروجیتفویزا ۶ حابص | | نلواهاتنعو كنیاروجو ظ
 ردوا عقاو هدر كبازو ىج ةنلوعفم ل عفو
 یک ویو وس روتر باک ETL دیوید

 | ىنا ر دل یبارر مود وپسو طارفثو طاوا لير !
 )0 ۱ سس« هراعو هوم ر )اخد دن امن فا

 | بودباباطحخ مع یر < دو و كند اعو منوط لا
 ۱ ددم ید درم هیر لم لب دښه ز جف ن ةلدنعم

— < 
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 نوا ار نایورنظ ر
 نوا هد ہا نلو کرک :الطت

 اراک الوطن برر راک ا
 . نموف ہی کلرک ن اظ

 اب هنیداب ناف نت
 ر ۳ هنس هحور جد ره

 رع کجا ترازک ب وید قا

 يا نابو
 عاشو لالو گیا انعم ریت

 نتو هس فرا ایک ب ودیا

 كښ شرا زاوبانع هیر رب بت اک

 | نوا تی

 تاواسمو تل ادع فرطکیا رد

 نلوا هرروا

 تو ادع هسررب ندفهرطکایر اک ی

 دمی تیموصختو

 هداب نابمروط ناف زا

 لزا تقام رایت
 ریس رله یزاش
 بالجرک بونلپرص سل
 دزباتنواعمو مدراب هنر یر لَ یا

 نب و مس را هر یر , طا

 لما

 ا

 2 قلوالوعسم بوش ان

 اک دوخ بلک همعیدرایررب م ۳

 ی

 ا

 هاو طال یر هطاب نام ی

 || توسلو لاعو نوسنسکوپ لا
 دداع د هدنس العم

 شما بو دیاهلماعم هلیرب یر لما
 تاو

 كىو ويمرۇك باص كاروک يا

 و روډ لر نا

 بودیا قرص كما لئزوا نام
 ما اتعا كم باما |

 كم تنواعمو در اب هنر یرب نوا

 زنش لذیوض یوا
 یانیمو لود هرو وب ده اوت

 كج ۱

 كاموو مذو مال بکر یر او

 نقلروب بوکجتجزو ب هر بَ

 تالوانوعروپ شب بت
 ما بها وس ملا ضلکک متابع
 هداماورضاحبوزود وسوق به

E 7 

 دام دیا هل 5 قلسفلوف دفن

sass 

 ددنسهمیاملاوح)تنایفرو لای د
 داصمسمو هیطاب تاک

 ۱ هلی اهییسو كنا مجد هر یس

 لبا نایبو نوا
0 

 س ے ےس م سس

 نواوس كابا ونعوربک ی
 کر ا اه و دفعا لو او ا اوہ 1 ٩



 یک باتسلوآعساو هرات نط
 ندوة یلاتتم هلناعفد ر
 کو بودیم انن درورس تیره

 r ر

 رتا بس هرکس

 زمزاب یزایراوک
 قرش Ss فط |

 كرروكىكە ديگزاونراط لت

 كنب یاد هد هم کا

 ناو شنابو اب نر
 نمالکبودبانفد

 كن بلط نمارا بت
 دنلوب بروس نماوص ل
 نزل اب نالا

 كلۈسىزاپ
 اانا ا ر

0 

 نو کک

 تلعا رس ملا باوا
 اه یک

 نایطوا الو ببل و هسرزوا را

 ر

 و لوط هفارطا هش ولت
 7 ر

 كس رار هشولام لات د گو

 زن یوو رمازوا نمازوا لر
 , .  كل مظشورکو
 ۹ رطوف ووچي زمر دش ل وط تبون

 نهاط هسودوب كن نت
 نلسنوزوا نمازوا لير
 كملت كم دیا ا س

 نک جو ٹو قلبه اوره زا
 كل كیباوش
 ۳ ەس ول زوو لزوک بین
 مو رفف ۱

 زسروغواورمار لاف نوا نوط ران
 دم ادع

 دناروغ نت وا بی
 تا هسرر ل ندې یا ا

 نرفرط یکی طبی
 نما ت

 دلبازرابندف )یک ۱ برف
 نوط تملک ناص تفارظ ترش

 | بیم ایر هد

 نلوا
 سس

 ءفففعو

 دتا,

 ات مرمت



 نفاروطتسس بزشوا
 كلبالاها كارت

 روصخم هنع#» ناسا 4 ست نو
 الواتمولم ترسم :5!بولوا

 اوور تر وص ا اعا ترس

 هول وار مود چارو م ر ق
 زرینشورک بول نا سند ر

 كتبا كار رال ردي یاس
 نلشراجم دو التم مان زوررمص ر رش

 lole و ازرق نوا ل تص

 كمادع فعضو قللتعو "
 یرغوط نمردراو هال لیل

1 

 انک بوردزاو یم اص ندوب
 GS ج۱

 هی 4ییسا ز

| 

 نو لکو نماضو
 رنسن لو اشعاب ناب زوررض نامش
 سالا نورد نانو

 : لاخر هب همسری دنهتسرو

 دلت هفالبو عتاب یی هبسرب ی

 كم آ لالهّتساو
 رکا نالو ننال هاست

 دما اد!یموسرماعطاو _
 نو دنمص یمردصم قبض

 وسو كن ماربا ب وبمرور ار و
 نفر اهودهلاح ر
 نو !یاطم بوبوا هتیررب الت

 رجب |ترافمو فولت هدير
 روشود هر ا لرو قرات

 ان نا خو مورک لوا ج
 كما كاتسدربزو طش

 - اب یاب ر غپط هدیا ه دیا هسا م

 تاذوارافم نلوا نباطم یوا مع

 . ٠ كانبلین بوصاب عب
 بو ں وراپ هیزروا نمرربوا نیت

 :یعو نيف لنمو نع هسررو

 و نفی داوا بولوا لنمو

 ۱ ملی افراقعو كنار
 مان ندرورسو حرف ر و



 دن

7 
 ته مد رک تک ۲۳ت

 تا

 بوش | ٠٤۹ [ تم
 نما هجاح مرک هحاح نان درنکیدو كب ليد یلکش
 | كمي اعدوند ونا هل ما هبل ee راوش دو جک ص

 با ترفمو نحيل اف نحو ر ردفا درع
 كسا ته هرزوا لم اود رف ۳ ول ی زوم

 دمز سر نومو تعنص و ترک لای رن
 و نلوالرفشم مانعنصرپ م ب اا

 قاب عنصر || ||هتاهن لیسلصا هديزت بولوا
 فتا ظص فنص تنی کابو روج روخاب كابو نج

 و لب | یر : باک ن دکیو بو والا ایس هوولع كنس ایم

 ۱ دا فیل را زا بم هلق هدایز ۳1

 | تللتسر تب لم دیا خص منه || ییلمئالوت اصو ؛لاب ةَ

RN۵ رو  
 تروص لا هنشرب هدنه دن روض | از نم الص نملصب ی
 كارراو  دها سمو نک یتنیهو كنیادنب نعالفب ذب
 فكما كنبا یراص نئرارص زبون
 ید سا دوخاب فوځ نو مرد هلا هرص فیت

 دب لپ دن ینس اعم كن اسلک بوقاف ید اف یبسق شوف قف

 فل ان هدنصو صخبه ذمونید نمایوا
 معو مدلك نانلوار | | هلی هلص نل لفبصم لی

 نمرباف یس ودک نوض نچ بدرو الج

 ۰ دارم یزعوطو باوص بو تایدو قوا کوی ۳ بش

 روک سانم با بست لکو كىزاسوك ير

 شلزچمس رو یم اب تروص رون لو انو دک ان ن درک وات ۴

 ۱ 3 روا دوخاب || |هدانز دنس هنر همحیس ا6زو

 طب دنا. اک تین |. فو جی
 تر ٩ a acc ی ی تی ی ی ی هل ۳



 < ید

 ا كیرورفدبم قدس نلوالخاد هنبهذ عیش مس
 كلب انہ یدأ «ا ایا رو سکوت دا یک

 4 فو كما تداض یس ۱ نلف هادراززو یرفورکحزهنضر . کر 1 ی لكلب انہ ییالوا و كا عفدو كسکوب ناب دبی

 نلوالوغشم یک هفاسمرادم بار هل هنسک مرر زرو ما هلنقدصو || ناقجهلویدوخابز سمند خن
 تمرویدنضیصنفرغش اب حرصنا ان

 د)لاعفد هدصوصخرویسارع شابو
 ۰ دبیر هر دبا ماراوزاینواجر

Eنلو خوو رب دن البو  
 كني ایران هلت دش هنر طرا

 نشاج
 مزال افاطیمارجا رانی رض فراس

 تولید رلنامزفرارما نالوا
 ر تالوع
 هی فاوللمرانودو تخورفو اصل هانعب تاراش
 || )عاف كم طبض ەر زو قم وارد نقم میا امج ترا
 و نلوا كلام هررو | مودرن كا نانکرسو دانع باس
 كم ارجا هججوز ماعم مناخ راب اک راطْبصن نفاس

 برجا لک كلبوسنچابآ مس رانروص رامسر رلروض رتو

 يضرك البو نلف نابعورهاغ || || دمنسرامصو كێياراص را
 ۱ كلما ناہو زا إو مانبورياو خو ناصقب يصد
 كن هلکه رزوایدعاوف فرص ترشا ادیت رغول شاک نلف مم |

 كك

33 
5 ۰ 3 

 فا

 ج



nتن حج  

 1۳ اسپم e تیم

 كاا دود هلن بیای بس
 هشدار نماوسقاجاابو هچاب ی ادب ره بورب نبال ج نب

 ول از لرسارمولعم كمر داد رع

 هرم و نموا موم هب وم لاب م عن اش ناو تف نکیا كن _ِ
 نام اوسرولید د تودي |

 كام رود همارحا نیش نود تح رواش یک
 ۱۳۳ هلوساو همش توف دن زر كمرو تحاروامش هل

 ننلواوش نل بولاپ نعش
 وامس بورپ رود نا دن داهات همس

 تارا ىلا

EEE 
 هبش كغ افلا هي هپښش نایت
 مرد! ۳

 كروان مر رش لیا

 جاب :تیروک ەدوچىو ر

 هاجس بویاویسینس هجاب ر
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 ىنقفراص قور وفىىراجوا ذب لنیارود تنودو نواب ماد موك
 اموات فورزف نقاط ؤوروف بْ ۱ بو دیاعمج كيلو هناوبد نیو

 كا نیز لدا هند | ۱ كس اناوند

 درباعصهووذو نم اط هلت ایفر نو ادم اف هنووفوخو تشهد زب ر

 لمارفو كلباولط هليا نول بیند كتاواط هللا غاي نموا غاي ناهن
 یم ودوط بور وا هرس هنيا ر | | كب ىلوبد نلواثوبد تب ر
 ا نی | رادتدوینوانولدم كا "یو ب
 ی هودلعلبذو كاباولکا لی نوا مخ مو
 1 نماد كتيالوطنو , دعا کیبورد |



  | eا ۲
 كابا هارک لنز اواو داف هيس دد را مقیم دبودیا فو وک مف ی

  1نعددزآ عرايا نالو لغم هنوف دمت د
 كم دی طناب منا دما با لر دبا نيد لپ قاد
 رک ثانبا نفد نافدن لا لوح ورود هر یرب هل ول وام

 کرد 5ودنلخما نملافوا نرد انس مو نم هلن لوک
  25مارا تعصح ب ولولو راش لوط روود رارودت رت

 وڼلاووا كمنروس نمو اكل د لد راڼځا تکرحو لولس بورا کی
  EEكمر س اداو هویش بۇل زائ لاد

 فر ادا وهویشوزاب ۳ کرو واتر تن

  1ۆئ اس ران قملداص 9 كد مغ لیکن ی كىر وراز

 كنباراضحا تحویل دو تب ممت ردم ولامع سس ۱
 هجرس ماعم كع اتم سد نالو یک همدم ر |
 لب افخاو مک ها | _ تامزودیساویو دگرشوفریئدب ورحدبنک 

 لناد دریا تاور هوم دشاور یلزدلاب و كم رول قمولباف لحدت

  3دما اا کک د بوی کیس نرو نونو نر وب

 دمورنروس نللووا سروس كب نزن نلپسو نا ناخب

  2 0دا ما هوشعوزان بار ناخوش لی تل بسك تملا لآ
 یهدا. «یشع دوخاب همغو ع 1 ۳ نما کرح هحرر هجر د

 كاب سوه دمو و وعشهسرد نموقوا لاسر د شر
 هو ۍئايزوک بورا ځد قمنلاجب هلیصح لوا :

 لال هر وکه لبا هر وکالرط لمد كمال قمر دشلآ بيرد
 كغبإ حرجهدروا نف ناف هی نانو هتسها هجردهجرد ۶ خرد

 بورا مضو هن ورد ك هتسدرب ور % دمددنبا کرح هبا
 لمر دنمارب یک هتسهآ هنسهآ هیر هجرد ر 8

 رامرات كلما مادعاو ل واه یا دف كفروا كرو ررد نو قوا لزب
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 شروف كاف وخ فرعا

۳۳ 
 تاو لاخ حا | تب 2 نعانروف ضیلخم كن تايخ لوا ن | 1 CA و هم ر | ]ناب تی ملان

 یلیفر اف هبفروف ىم روق فا داو سا ۱
 ا E مس ندید رندر یب فی
 ی سو باس یک و كما هل اطاو لص بودی ۳ e کوا

IRS ۳ E | 
 e هسرد  ک اول وصح

 قلوبا لا من د ديما تیر نیو او كنار
 ب ایفا تن هه یی ری سو هشت ا ۱

 ۳ دوس زی e : سما
 کر لوس ۱ ا e نانو مض هلیارکعت رارب دن یا امد انبافبووام ی

 یراطرس لجرولو نمتراف هنيا | ۱ بد / ۱ )9 یک . كیبرو كمرکه نجار لح 1۳4 ندوه ا
 کافی هقش بوئرو هلبفو ۱ 9 تالار :

 قلوال E ا E ی
 وا سن 2 اعناامزاو ۲ 9



 ۱... یمادلا بودپا هل خلع

 نم نماغوط كمك غول
 ب لاک بک ان رک یل كوزهمو )بل زوراوخ لی
 . قمهجچ دا

 قلواکاس بولاتوا هر

 یو قلراپوف قطب فرع
 نإ یم ن مزو لبا بخ بز

EAEا گاحدانسا  

 یان هن ایت یهو هرشطو
 ارو لوا یواز فرش ثیدحو

 " باراک نابوو ترا ۱
 ¢ E درک مس

 "نون وداک ابا عرضتو
 افحو لذ یمواروفح لبلد لت

 لوا طول هنر مش داو بحور

 بوسدم هب هنر اپ شیخ

 لر لب بافاو نزیف قلعو

٤ ۱ 

 | هپ هار

 ا

 کچ ںوالنا دل ازو ای دح ی

 لا نح اوو هاک و را

 کلا اع راو درد اطح هسدرب هو
 كما مسر مزج یمزاپ طب

 كىرۇوكب ول اب ىباف ناف تیم
 E تل هفرطر 12۱

 ید هی مک
 رافخو دنا زیور
 مظعاهررو یفبول مام اص لب
 سمانا

 كاتا نلوایماد دان

 سا نما شاک

 زورم بوم هود
 یر اک

 ما ديپ نولخو یوح 7

 ۱ كدر ملو نیا تسودزسایرو

 هلعلر ا: دايز ن دنر رب ی- ازا 11

 | كباس از اکم هدایز بوراف

 ی اس ن. و وف و ى ی



E ۹و  
 ۴ ۱۳ | فيو

 ریوس یس هیلادنص هاسداپ م لىي توانند قد هرو اق

 | لو دیس عن نه وررف نمرواق ی
 بکار اال هنسک نیک دوخ ابلیلع | |بودبادعوماو نلف نح نیم
 HES NEE زنا هس ورم

 ات دننزوک نشاط « كلوب لي
Uددی القو ر ۱  

 نا دم ی 1
EEتنطلسراد _تخاپ |  

 م انش ندب اض ت ناف ع | ۳ تون ی نیم ۱
 هاشد اب یروطوا هد نیش شرم | | نزباتیحولبم اع |

 لاو ا بیات تم طی
 بس هنیویو هننانویلکا هجیالوف ها | لتا

 رولوا صوص ابو هند نالوا هبا ۳ | نواب ننک كرنكد لوح
 هسا | وج كنبال رد نمد کد لیوخم
 مازالوا نلعب هناخشوت تم ا | ! هملو a رو
 )و تورم هنر ننس اإ رجول ز تا
 لر نج فرط ت ردو یس واو ر نوو زوج رب - مالاس * ا

 لف موم كلر ما ۱ مالو اعرو ا

 قمرنانوا كمردنباتل اخ ۱ ل نوبت ناف لاق ناف هشاش مع
 هبهسک بولواهد رلهازبف هزات رد 2 دکر نوا نالبوط

 : 5 فی ا
 دلرباوروف همردص اب قمل وروق دیریع اس نفرات زی کا

 نما لف دوهش بوررننوط هډر ر ردع ۱ | فو دوریکب وج افن رکج لدا

 . | ھتتط دنیا هراب بولاپ ط را | ۲ با لابو فوخ نش روف ینا
 اس كما || | 2 شیوا



1 | 
 | نفجمنادبیفینحنماوامخم
 ندورفحو لّربادع ندوربتس رم
 هابط ناک ز ل ظن هتئحو نی

 دا ردفلب راتو ترافح هلبا

 مارتین نهار ص و لصا قق
 . و تعضحو لّمادم مو نحو
 نلوادٌععمونا نفع م

 اط ورو نونو سم ات
 نر هیلو فاو هبشو ر

 لوا تسرد زسا طخ مت نح عقیق

 نم لوط دند نما

 ام تراس
 منم | عورش هاب لراس
 هطاما هلیاراو در هصرارب هدننمط ۱
 كمادسو ر
 | دار ض کمولم وک

 ن دنا هلس هطساو هشرب بولو ا |
 نبدزومب یه ندنبیو عج |

 هن الپ ای دوخ اب

 دلوبو EH ب اتساو طوش اک

 هل ومه ہضراع نوب هک رک دک

۱ 
1 

 8 نازوررض هنر قلوارکرش لک

 و جم یو لب هری ۱ ۱

 ۱ | هتیهاشان کرحو هل اعم ءوس ال دی

 ملک هنسک نابلوا مباع ل ۱

 س و كىرۈكپۇرو كىرزىس و ۱
 كالع لر هیلبوس بوزود ایور

| 
 نود بوفاط رب نن ان ع /
 كتب نییزت قئانود بک
 مروی دنا للمردب هم نی

 نککولو نیزاف كنب اشارا نی ٍ

 كب اناریط لر هر وچ هژاد هداوه ر

۳۳ 

۱ 

 بید نل نودا كالا
 وود و )سس چشمو كما تراک

 كنرو ثمی دیو كنب لح
 را دبیر ندن ال اس نره ی

 و اشوب نفد چواو كج اهلارا

 ل دیاهحوزو ولذا ر
 اهلی طفل رک
 قلواراولرغو مدقمو تان سه

 قلواراتفرهراب كېچ وب
 رع مو یر .الوفو نما

 ناو روح هلو بم راک
 | ىس هور ظافلا هلن دما یر

Wrلیا شو دم می ایت میز  

 ۱ تما بازطغا قملراد
 ت

 2 .سییگ
 8 هو ولو صرصح ندور یربمو

 ع یتشجشبورپ اال هر سمو

| 
1 



78 ae 
  ۱كما دوو كتب اربط عزاب ر

۱ 9 ۱ 

 راپ اپ یراپ باک نگر

 "لنموزلو هرزوامومذم هجو صرع
 ندفراکط هزکوزر هدای

 برو ووضنمردق هنبار شرع
 ۱2 ی

 لیدو فز مۍ افلم كنار
 | هوالع طاف صعبدوخ اپ ۰ ثر دپا

 كن داشت وهفعمو لام ار 2

 ی ددزآ كنب ندونو و

 ۱ قفدابآ

 كفا عم نلف مارح ور
 i هی رم
 نالویگدبا اها مارحا عمر

 نالو قلععو بوش فر نی
 لوا عمماط 2 ال تن

 كن تب 7

 هی
 هبضغ نفر تیردبا ۱

 1 ةد لزیار فو هد تارک

 2 ودنکند هبراسللعو قلوا |

 "لرد ندررم ر

 یمزاب هبشاح یمرابر

 هرروازاربحاور زا و

 یورو

 روا ازا بنس موره اخ ودر لوا ری مخ ۱



 | بدریازاغاو للبوس هزوازاجم 2
 ق كمر ر

 تر لمبواق جا لباد تو ج
 باد الزوك اي لزوک بوح

 تم دج لش رر ه دوم ووا
 كا ادا لبس هب ال ||

 تصخر كمرو ن ذا مرو زاوج روج
 دمور ازواخم مروج هب هت واو كمر و
 نا واه لفل موج
 نمو یجب با كب |شوب ی چا بو
 كمزب نفنود هج
 كم هزب لبا هيه نمانود رج

 دعلهاج با دانسا تلاهج بم
 حوا وه اظیتلاهج كنبریو كم
 و ۱

 نلواودرا بزوال رک سع نح
 كنب ضخ بودروج يح
 ها ينو درا بووابولرکسع را
 نو نر بو دبا لود عو )بم رس
 یکهشدلو قلب درورضحم تخم
 لبا بوح ناروفو ننه ۱
 ۱ ` لاو هنيو رب حاحا

 : كب لق راوحبوشروص هنر دم
 دا باتجا کچ نیفاص ی ع

 | قلطحا كمزسونروسنج نما

  ETیر ۲

 تب
 , لوا هرزواردح ننلاص یی ۱

 لب طبع لبا طضیقوذک بم
 فتا نارزدرط طلا,
 ه دنګ هدنرز هد

 فرنالوا مصود رل یس هطفش نا

 هداپس نالوا هدنور ورسم نزفیلفو
 نلو باوو مزال لب هنس مع

 كم ود هام لاکښاط 8

 نم اهیچن درب نلواهدزوا توي
 شارغوا هنطیمهنروا قلواروب او ذم

 کیا نو نلوارص الدە بد

 لاو
 طااعماو كاهل د اج نرکچ ید
 كنا نهد فرص لف د كما |

 وار س هّروا مارو او بر

 كلبا تياورو لف كيرلا
 رولعمینب ان لبه دودح دی

 تل نییعیس هنرال تعصو كما ۰
 نم ارواط همولهد ینو ا هرروارذح ر ۱ 8 ۰ ۱

 كما لنوو زازهحا نیفاص را
 د ده ی ره

 | _ یددس را نمالفوب لب شنه یر



 ۸ ج

 یعروطوا بو دبا سلجم دفع سڪ لب تراج و و ترج غ

 واوا نابعو نشود بولجام كاج كل ەراب نم
 ندئاغماعو كفروک بولو|شکنم یشخاءاو نما ق هاچ بودوص دیر

 قوا دوهشمهبا لو تاصوصخعب بارو شو دع اخند هم ال
 ہرلقو عئاط اصف ردو تنو ککابهجو كبارا نلف حاایو

 قاب باق هباک نمولباف كل دلج دیه كميڪص ر

 تیواص ندنل اح تلابس نک وط ل نحودنوب بورجبا جرج
 نلوالوحم هنلاح ۱ دلملول هیرج نیمه طم رب هیرح 3

 لوا هزروا تعم نن هاوطقلخ هر كما هداوموارج
 لک هیاارب بودواپ وط "م كباس رج هبح
 كما بسک لاجو تببز 7 1 |  كلمرو تاز اجو ازج دیر

 قطاداوا مزاول تاب تالا نر 3 ۱ لباس دسج نایاب دم

 كركر نم ولیوع ر 5 ِ | |

 كمددنلازکك مرو لاج هرز | كفر جو تن بک مسج
 e دن نسب نادا رکو وا
 كټبا مکوب کوب ریون
 اد نان سره لک او یزد فای

 | نگر اقىرى كبو س ورخ لق
 ب۱ | 1 نرو سا كنبات بذا هوم
 یر دی یک هز ما هد شی

 وبا عضو هبا توب اطییولو | رن ۶ و ما ۲ اجیوج نا

 هس رر نمر هلک کیا شی . لتبای دلروكو عازواعوع ی

 یر وام ده كلما داع ا

 هزم ک نالوا هرزواړ ن ل اونسو قلوا ۱ ۳ ۱

 | تنصنالواءدنلاتسا | |. كمك ت رايج و تدواچ |

۱ 

۱ 
۱ 

 تم د انسا بوت جوصهمدار حح
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 یلففا کش ندلوا تمولع ها هیت

 نما سر هررو الشر ذمو

 ناز هفان کس زد هنيو رو

 نیطابیانعمو قمر دل اقزۆد بوت
 كباس و شنق

 ۳ ویو هد ندنق رب ال دام

 رناکرزاب ررجان زا

 رلمهند را هیر 2

 لصاحندشر هرنئاو نرو
 هد افوراک نالوا

 كم ا نایب دوخ و تاشکرس, ام
 مارو او تراس هنیاراوش دو دي دو
 |۰ یراهرز بسا رافامجم تمام

 دنباافوغ كامکود هلا
 نژوطوار اب بودی سل دمع سا ا
 /وناسد,نودکا كا طور ل

 ناص ننکج كن
 كمر و باوج هر رپ ۳

 ۱ ندان هارب بوک وا
 -هب هن وا روا

 كما وا
 نش لوط هنفارطایررب لو

 » اکشب جاپ ورا ۾
 دا هو

 س

  Afنزیک نلوا دیدج قلو یب ری |

 نمر دیک نی تب

 |شلآ كنبات وزو جب هوما مر

 كمك دنیا عطف مزن

 ڪڪ :

 یتروصتلامج لتا كازم اب ها

 باطن رک نک نفر
 ee ی

 نکس سزع

 لمادع ناهروف ناک

 نماشا لیچیجر دج زر
 فل یکی ر ندندبی اضع ۶ ر

 كن مزجو مطف
 ۱ E ام کی دم

 هر, قم هر, لب

 نیرو تاک ی

 ۱ لّماشربورشا لا ترا »

 ۱ سفر نمەص لمهن د بر

 ارور موو یلوالعاف

 اوز الوالهأتمو نواز اب در

 هی هنر ګلاب بودیا هقراع عطف
 هف الع ماطق نداوس امو لس الاعتشا

 كنا هو دنا کاپ بودبا

 دارو یبا برش نوب بوجبا
 ده 2 اتردفملذب بو دیا

7 
 ښارو لک لک 2



 ها

 ا

x 

 س

۴۰ | E 
PET ۱ لازنم او رعاطا نالوا ما 

 ن وف جان هضاب لک جت و و نالوا یک ديا
 موف جانهشاب كمر دک جات و ییلوار اکساو و ن

  ۱رکج لنس كمامس اواج قا .|یدوتنابرو كب ازاي
 قلو|شک هرابخ نزبس بز نیزاب با زاد ۱
 نلوا هرزوا نوشورص راکشاو مخاو نیا

 7 ودر دصاف 1
 0 رند

 لوا عقاو هنج Ek لا
 ر مالو سور ک لصوص حرب غ |
 نعررشارا پوي واقوي هک
 كمر شرا نراسخ ور رض بیم

 لال داھو نذر اب د نعرو زا

 یی کبوتر نسور یک
 مرد شارا ر
 قسدلو هبازوزون بر
 قهسدش دلو هباروز ول بر

 باج هرب (

 تژدل انشا بود زار و
 نداری بوشو د ندر ا

 ادضژو نمیاد دن با
 ۵ یزام فان

 هر 1 نوجا
 1 ال کر نوار

 یل رارباپ ورازفرب هدنرب ب هو
 كاب وسرازوس راپرعازسا ءَ و

 ننملولنا نملالو RO زا
 نلرازآ قر شزرسو مول بب

 ر فا ولید كملد نس
 E ARA ن

 ر یلفراګرو
  تمادععاو نفخ لیفت

 نلو|روزبدو نان هلت
 و كند جواد لب جوا كبل
 هب هلن مناقاو نیو

 هجردیبگیزوب هدنرنببو نلوالناف
 لوا عثاویموف

 فشدشالوب كروس كيا اط ما
 کب اشرد كينج م

 كزکچ بوصاب هاو ایا

 نبات افزکسو تاب نکس ن

: ۷ 
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 ET ا | نلت



 س
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 را ال وا هدر ابن هی ءرهو فلما دع ولتعهور

 ۱ لانها كتبانعاط نوا ما هم هما باوصو ره رخ - هد اعس کر
 صبا ۲ ر دیادعزعوولننمموالرابمو

 قئازوا لامروس هغازوا يوس نلف نم تمداایر و )اب ر

 ۵ دیعب | یی تذل | یرب دَر
 لب اوب كلوب كلوب بت لمل ىترارح ینوعوص دبر
 كي مش / 1 نامی ریما زر

 لوا رزم ادو ماع لپ رنا كمي اع دوبد نوسلوا لر ابم ب

 , یارب هب نفاررادقمرب ی كذبا
 نادر نیرو تیم + رک اوراقه هام هسا روجخ اپ اج هدر

 نئالفا ابو هلو زر زورظو فح تک
 هاش وزلو لقعا صد انو دیلب لس | و ضا بوزسوکزویروک شش
 نلاقبلاف لبا تلصاومو تاقا ر

 لا ومدرنالوا تمددشرا 2 مروراخر رخ دمو ډم رد
 مارع دالوا بودوط هر دال وا ی رضخو تاند نملاتلب نم
 چود او نار امیج كی دس 7 كرا صح ارا بط ا هر
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۲ 

5 
PTE 

 لاسر |

 نمزو دو با مانعف,یشآ در ر
aعدجمیامو  
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 زا
 یسا

 رزم ممر جن یسک ٥ اسب ادب
 ین و

 دال رشات ول رادیاپ تب اف هی

 e نتسدو

 وکی اا دنا و دیو

 یعایانابدر هجردو برم هدر ۱

 نالورنماجوف هجوف نس راینخا هرب |
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 )داری رن باج ج واراکزور اا رس ترش لی زاب 2
 شراب نصاف یتلعیم میا 2 4 نوک رولعم ناز واب
 e رر اطونداحنررس داراب رولوا عقاو ترارحتا ب

 لانو والاب و ةه ادب اب رد اب هلورماسواونالوارثت اوا هاب

 تاق اان طح هو مالک نسا ی حلم اک دو لف نرخ
 نانا چ الاوقات هر د 7 دربسداف بر

 هضم یر هزرهزب ۳11 دابر ال ااصوصخشوبمخ اب
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 ب مد ام اترو تشکر ۴
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 ه دنس اهم یساصو وڏو هلا اب
 رد هیتر اف تادا

 تیب یانوق راد ہناخو رد وف باب
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 ىنسفنوزكو ننافوا بوربو ضاضرها , سالی قنو نوا لول
 ۱ نیا عضاود بورود یربمدا مرنامز رثا نو وا
 كا مظ بودی بضع من اضیها :a ندهزمچ لوا لا نوا
 ێلاصەي کد شوک ها رسافزا وراس یر لظ راهو ماهوا
 زو نوزغو 2۳ کو ماا ۲ الوايت س ۇز داد هوا

 نوار اتفرریوقروف شرود لاا دوو ابولوا ناس بوق یو یوا
 اوج هم لردیا مد لاو اھا ا و قع وا ا ا

 سلول ولریص شلبص عا | | نالوایتنماب یتلصار روا
 نالوا شلدافیچ | و ا
 ی دهو كمال اسرا كمررڼوک اد ءادمهاا O و۱
 كب شكا ۱ شرو جووررکو درد بول وا ادن مآ

 قليقزشرانعاو طقاسولطاب زاها دییهدافا
 نایک یتیدوصاصق كنار نلکودو ۱ یو لوکس ر ریه یا
 ۱ كند رکن ليو ناھ و رها | داینعا توریا دع ریقحو نی نام

 لی طم ووو اد هجو رج با هاا 1 یک گامنراخلوشو كمان :
 ۰ ن كود اا | لا قا زخ نوچ الیذزو بیک
 رکاب فو منا درصم رام م اقا | ددیالخنیا
 بولوا ورا هکردزانب رظعو | چوم لر مروجی سیر یا
 زرو ىروبس ولام هرانم | دن یداغورغ یزو نوزوآ ن
 لکش یس عاف کون دنده زکشر 1 | یرتولهیودپ ا ا

 نردوماقروکذم ولو وا ضال امام
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 یرتتعمرو رلمرو اروا
 هبراغ ز بب لنج روا

 یی ادبم كنج یرب رام درو
 افرا هانعب گزوا
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 نال واشر و
 ادن هاشد اب رد روا
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 رلفلغا و رلترات رو ناو
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 یزد ت تدالوزصا رانطو ناو
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 ول وارسو ؤو هدایر كلالوا وا
 نولوا اسانموارس و قلا هداڼر لا

 نهلوا تخم یر لوا وا
 ی دو لوا لوا

 هلتض برو نداپع نر هلو نېم اد
 بو ترش یا ةا بولو الوشم

 لئالو کرم اکیا هل نیم ر

 .سزالوا همرومو خرم زاوا نوا
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 سس سه سسسسس



EE 

 ىلنرب یو ا لاج قمل واته لات
 ۰ لزب ینا زيف زیو

 ق قماوا مده فی

 وب بژردارارصاودج هی
 اب هاو ناب وش اش ازوک نا

 قلو نافربب یار ابخا قماجوق مایا
 نالوا نمسبیفو بوراو هلاک نا
 نمش هتفو لاک لاک یی
 رلفاسیاف رلباق رلانا بنا
 انشا ۲ تسود مدان دیا فل اورا سا

 وار حلو نبل قر هلواسرغ لزوک سا سا

 ی رینیاو شل هیبسررکاوو 6 سا

 قورو تشو ادص سس راو اوا
 سوسفا هآ جاوا مرد فی وا

 یربنوکنوص لو رکوص زر 2
 نالو سوشرولوارو هد امو نام روا هراوا

 لواروهم تشو تص ادض سسر زاوا
 رر

 ا هارو هراوا

 رو

 لبر ولوا هداممذ ماو نرد جروب 2
 رب روم رلفروب زرا کوا
 رلنامنر رلنا نوا

 رافااف رلباق رانا آوا
 کیو رتالوا لا روا نئ اوا

 رثنانرلواو ىران كلوا
 راقجرو ٠ رانوعاط رلابو مو
 یشلو ۱ عجب وشراو مدارنجرهشاب وا

 اب هبهاد فأ و

 راکړ د رلفز اق رلدنو اتوا

 لیوربنالواهدطسو راطسوا لیوا
 رلنوکنال وا هدطسو

 ودر یرلپبایاپ رازو زانو
 مطعم هاکرخ رداچالوبب جاوا
 رلمص راتب رو ناڻو

 رد تیاغ ن دضرا کرم کوکر وا وا
 میم هحرد تباع اېل هحرد و یس هجرد

 رلخباص ربا رعجو اوا
 رلفوخ رلوفروق رددجو ل اتوا
 نالوا مز الو بجا وه دایر حوا

 هنسراقون لرب تکون زکر

 نالوا رنج

 نالوا ول ال ودیلوم هدایز ۶ها
e, . > 

 عدد ها فبح جاولا حوا حوا

 ۹ ۰ ِ و ی

 راتسو درصل اخو قداص رثدیدو ءادوا

 راتاو ران اسحا ریتم ) ورصا تصاو || رب یمارارغ اط رطرد ژایداو بدوا

 1 روا
| 

 ران الواب سامو ويا هد ایر زالوا یو ۷

 ے



 تنکویو ناف نیک مکن حوا
 نداسدو قمالاقیسیق ال
 رنو وزآنیضوم NER ول
 زدوولرد تشب نمک فود بر
 ننکد لوصاو ریه ولاحو قلوا نوک
 قلراپوق تولکوس مرا
 لی عضو وضخ واوا میطمو مار ذ ذاا
 كمروهپهجوفو كمر دم وا 3
  تشرااورد لوا 4

 ر هیلوا رعایت کیا
e 3س ا دوخاب سید  

 شاوانول نلوادوبانووحم اقا

 نخ ین یک قشر رای

 اعد ریو كنچوک یو  هدنامرطاخو

 یر ارم تخم
 بش ننروا هیوع

 ھاء انعم نوما

 ا صبا وانعم وک
 ن نامر تو وبا

 رافلنیدیا راایض رر 17 ۱

 و رلولرد ردعول ف

 نالواقب دیاوزاد ايضورۇمەداير روا
 یر و مماش توپ رفت سفن اش 1
 قلوادوخای ییف نایعو هاو خب
 و راّتمدب لرم رانا

 ۵. ید

 || تمروربخ لمر رخو روس ءا

 ۱ گلف یغاسا اش ان دیراف وب اط اا

TT TO 
 وقوات ولام رعب ههتسازو
 ردت ةف ویس اض نالوا ماد ای مارڪ )٤ن دارو ضا
 لوک و ھات نفج نا لا نزکوردلاصظحها مال هما
 تار || نامرلوا نعاسزوا نوو لو 2 ارزو هرروایمالافدصاو هو ضرب ما
 یلابیزا لسع لاب نیک قلب
 e یتیرپ ل ١ م ۳ کد و قناو مع ماس
 ېس هویملندصا بع موروا ر نالواتسکاو ص هدا نم
 ما مروا لوک نجوزوا 0 قغ نود فست
 نیا نا کبزوکر لزل هاب قلزیابولرق م ق ماد

 نو عبور ی کز ابو
 قهدربای ثداوح هلا ی رسد ۶ ا | قلو اوطف ی بسر



 ر فا | 9 رانا 1

 یمرپاق بودوفروف رضا قیلافقفنواهویاع نو مش مای
 رو رڪ رار وج رتا ذو رلناج 0 , لمردنا نط تيرس نانا اعورورقواوص رتا شا | ۱ كا دانسا رتحاق فاطر
 لاعدو راموک زدلکو ٠ .تایوشب نون جات
 تا قلو ىش نلیاب را |  ثدردنیوس كوس ءاعطا تی ا رض رضا امو نداد یا قنوارففو لیکو بودیا حخ نا ۱ یلصاب یوا عبط 11
 یر تو خن دهصع و مس 2 ون هکر
 ر رونال رع یلوالت قیلوارکلاب دارا ن الب وطب ل بشود بولکوب هاو
 نازک كياڪي قر هلوارررر کاپ لبان عاطا لوا ر امو عیطم نیو
 »درب هدنسانعم | رب بوس نا مو
 . نلوایربا قلب یا قار ٠| رلیغع مانعا رطولوف ما
 نا تسووخ بش دز نا كبش تافل
 یلوارورسمو ننک نطالوب اس 1 ۱ E ا قمياص لادن
 شود هداسف اا | قلا ندو رکو زک لایا 1

 قلوایرآ نت شصت نلوانوصمو ظوفح م
 کسا ۱هاعع لاصفا لوز !زیداچ کلا هک

 | رلکو نلربف ما| نفوافاب بول نفاو نغواغاب دا
ESنازل مو ناف رصاص | كليوچسز  

 قوا قرار قلجا ن یمدایر زا ۱ كلر وچو رکو
 نالواول هدنافو مان هدایز ۳ قلوامومع قلواراف هردگو غم مان

 ۸ || یرزجوک قوا هدنایطاخ لاعقت ندبوضعْ الو هب رض نور فا
 ر ا ننبوارآ ن درب 13 و لو مد لاس نا
 Pp ) قدم ارداوم# نس نیس اما اهناس امدوم یا
 کورش اطب دیار نت شام رلینک رادو زره رانا

 اس ۳۳



 ٢ نا =

 بیذز هززوبوعرم هجو یس هرابع
 نم وا فی اتو
 دذز بولکود قلو نح قاین
 كما ر ناوزبا لاو

 قواوو قو مود زین
 | لوا یقراص قثراص لادیت)
 كیا نایرج يک باشا

 فكللولع قلواشنا قغایزاعرن)
 وار کن او قلر اَمیج قللوص بالیت)

 نواوس لواری شر
 ننوطلوب كيا ولس لسا

  ۱ی دعسان لار

 ابر نا یراق
 سا ۱ هایعم ی

 ورو ناتو كلروس قوا قوس تب

 ومالوا خو لولا لفشل هی
 زکات
 هنسارعم هسرلب 4 امت هلا ۱دی هاس نا

 درب بيڪ

 امار باغوموفورش زار

 رل هاو هفازواونندقوق قاس
 نالوا ولعمو بوش میان نیا

 | قلو از اوج بوس قلو تک باب بابا
 لر هلکو درزا اروآ نان ۲ 1

Y۳ 

 نوو غاط نواه ذکر ار نلغاط تاتشدا

eدم ےک س د  
 مس

 شا
 دکزک قلوا لاحف حز خار
 یقمالئاج ناب بوب وان اچ قاری

 قلراپ كی و نوا قرابقراپ م 0 2
 قشالااج قلا بوش وال اچ ء اطسن

 قلو ارج
 كل ولع نزن هلعس لاس

 واو زلراپ ي نمالتاج ناب
 قاند لنآ هندش لول
 قلواروظمو قلولحاد اینا

 امور بش نا
 ناما تاطزو لاندرد باَضاا
 چ

 نرنسلاها هرومم ندم رارصان راصلا

 ترضد میوفطصدیزحط
 لضاد هب ی لج عمد ن دا تاعاو
 رفرش تاد نالوا

 رامن راما رفض اشنا
 يوا داع ر ا |

 "ˆ قلوارتفاوو نایب اب
 نلواراکشونایعیمیجهفیبآ ی
 هیهنیصو یئاصو لغو دور ن ا

 قوا مطف یون تر مارنا
e2 

 الو داطمهدابزهداد ول دغ فصلا

 اك چو بوشراب شر
 ومزدنول یم اوف بورهش یکی ر حاضت ا

 ے اصلا
 ص

 ا توس

 قو 9

 متر او
 AL دو



 نالو رښنلوا کیت ناف وود :هدیتیدن :هدیشیدنآ ل

 | ںٹھدنا

 قتلوا لاو یو شا
 واط یرالاماو دل ابو ارص دور آ

 فط لحاد وا نورد,نوَرد

 یکف :یفهرادمرحو

 قلعالیمازجا ضاع
 كار رکهزوسو نم و ارفد عي
 نع وک ینو ازور ناف

 كلزا بول وافد قاق

 نالوادقیرادقم ندلوازآ دا

 کر رب یک کرک ورک جامد

 نم بول قطاغاصبولرکو امین

 الو فا بک رفارف نک هود
 نالورتسلواالط ولیروس دو

 لیدی بسی اوزون ۱

 ردك هصع غ ا

 نالوارادهصغ موم رر کم نگه ورا

Eاا هام  

 بوفراصو نوار افرکهلاهس ۱ لای
 قناللاص
 رنا راسل ارادن زلیدان يدنا

 راتیعھ

 نالو ییا یییشور شیدا

 ۲ مشو داها

 اول هتلر دکم موم لاکھ د لانهیدنا

Yr 

 یراف اطابرفا ممخ رای وص راض باش |

 مات |

 یو بود ملع دام
 کلم ادعو تبوقعو ب ادع با
 نبحو لمردتبالوز لمردنا لار

 مبا جانم هم اج

 .كلکوس قلر بوفندنرب عر
 مع اب هلماالوب قملعاب مار

 یلوازبنم هشوکن لکچ هب هشوکد او اوا
 قلواارح قلا لا

 رسا عود یاطناضا را

 باس هررو|صوصخحم هحو یعرانبض و

 هلودجر نم وا همه هم راول بونلو!

 الشم كباسحإع هلرب بنو ديف
 زانو انسانو ل فیت و لیہض
 دعب البا مداک طم نفمو یی ناشر ۱

 رلنیرذ یرلف اطدولوا راس لاش

 درد ع مد یب مدا ناسا
 منچنمدرم یکبیزوک نیلا سا .

 تالوابسانموصوصخحء اضا جاسا
 تین نالو یانموروصخ نا اا
 نالوا لام یفاومو بسانمهد ایز نسا

 ی یر ءاي

 قلوانازید نفآب بولکود ل لار

 ۳ فست بام اتم میش
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 را 1

 ینمازوا بولڪچ تاجر
 "نوک نشرف مر
 قلوانایعو نشو ر بولجا و

 ۳ رازددب رد

 ین اف نبات وطن
 نده لا وب

 تج سلم رج

 ددم ان هوبم هاو رخ

 الزانهمالسلا هيلع
 جز
 نالوا طونمو ولعت هنر زیان

 رابناج رلفرط رلهبح ان اما
 با هبجوت لر هروچبودیا اما ءان

 قطوارون اق یلروناف باخت

 تا شا یلبع سا نما ادخل

 تب الودعو رس کرعوطهچرطرب یا وار

 هن هوسوب هلسوب فر ناص

 هجوم هم رایطف تسار یاب ا

 لب هنج وفرش لك ب ویلوا
 یا
 كجو لاننا بضغ اخر
 رگ رع كلزضک ا 9 ا

 ننلوامض درک مما
Eeونام لعاب ازو ام ملا  

 دنیا هب هنگ ,نزاعو وماح

N 8 
 یلیغاشا كما ا

 قلافوا لذا قلزيق ماست
 كراو نلزوب قلا نلزوچ ا |

 قلب رامچ كلکوب نکا ښا
 نع وط هدرب كار هدرب را ادم |

 نیم ادلا هب هلح نف الا عادی

 | درو كروب رع ىك شرف ىب لا
 كلمر و باوج هنمواک

 نم القص بونازیک ء
 قلبقاخا دنا شا
 اوا عبور اف[

 قلفصیرافوب ن وب یخ

 فلما اا ل كا یهر نفآ فتا

 رل دنا لاما رادن ادن |

 ربو نالو یی یو یاد یتنآ رانا
 ا 7
 وابسابق ۵ اقم روا
 ہک لوا سایمم رادفم هزادنا

 قلی لازارنا زارنا

 ماطتنا تفاطلو یندب كن اشا ادا

 ینا شپ لمردنیا مارن ماد

 نم واتغابد عادا

 نانلودزآ كي نالواردانهدایز زنا ۱

 هدو هدنخاد نورد هدنبا زنا

 مس

 ۱ نون بونوطدنس کر کفار

 ۱ مال اف تلخ ب وکو نیل ب لس جا

 ہعارکا

 روکا رس



 یر

SMa1 0  

 كع الوقت
 قلا هاضحاو ماقداوداد زاص

 ىلا موا: رار وفا

 قلوا فرم ل كب بودبالوم ارزان

 قوا هزرویزیدوه رو ماظن ماظنإ

 رمو نبوی داروو شاع
 لول ورشو تمص یکی بوکىم دوخاپ
 كروس هغازوا بونیر ن دنر ما

 اف بوس بولو هما جا ر
 لوا یغ اط ییجاص شا ود |

Eدنیایی یکض  
 قطوب تعفنم نل ماو اسا
 ما بلط نفسا قلم :اعدلقان سا

 دعا با اور ایا للدنر و مر ۱

 لاتر یعشاپ یم مد اید بنر

 اتو ازوجلارتسا هد ضاقتا
 یموالاطاو للزوج یل ذود ضد

 سس و یف یمروصربخ ط ی
 ماراش و لاوس كتبا

 رج در لن ناک ۸ لب لانا

 شانس لمار های زیحا

 تم یو هی و فَ

۱ 

 فلم باساو هوالعو بس ۳۹

 ت 2

 كىماتبازواچىروراو هاو باغ

 كمال نزاع نبا اغ شا با

 دّمیالوب ىج قمراو جانا
 م انب بوبمر جاف یصزو اا
 نج رسو دوو زفاف بورد ساو

 کابل اطباو یا اتو فیض 1
 یارو کو نمو! قاعه رولصا طب سا

 ۰ دارا
 یسد یړاف یا ان

 نلرق ن دگر د هدزنا را

 لوا تیلد نمد با

 ید نذ یراف یا

 كمردرا هتمولس قمرانروف هاا |
 زالو مکوبل)یضویوص لب باا
 كمرفدارمو نابینا نما

 وودان هب عقر هرو قوا مت جرم ما

 یروطهدنزوس نلفافوهدع واجبا

 امر رک ور یحباح لبر و

 رڪ زؤارا درم رنج شا
 تما راک وص ما

 ن هتشرب نموا ب ذج با دا

 ن س

 نوا علطق ی
 داف دا قعوص زا

۱ 

 | یرغوط هبهنسا) وا هلش وقىس هبداج
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 هر ا
EAكىمرۆك هلوصحو یهرعوط س ۶ نیر اف هما  . 

 نریم یراق رانا ۳۰ یرغو قرط لقمر زا لمانا
 قلوب تړو نزسکوب ¡ 1 فطعاناوقوندا نو نوان می
 نلو نجاءزوک نفایوا مو نان دوخ كلن هی
 قعاسوزوسارسانو یمن ۳7 لاا نمروربخ لم ارابخا 9
 یموسطزدنور و قلاب ر نصب ز || |دمردنیا ان ووش نورو تانا تاب
 كلل وسرا رسا هزر مارف | | صوصخ فح ناسهمو هراخز زا

 نلوارادر یم الو شام عام هدنلخادهنیفس و نرم لوس

 ل قلوا مان نو لصاو مایا منا عف, لح نالوا صوصحم هیس
 قم ايطبۈكيوسو نت: قروا نیرش نفر, اما
 تتبالفنودکودنک زار | کدر هک هظاچ ییز نانا
 ی اغداو درد یس هنس کل هلن اچ لوک نارك هاا

 کلی رایفاو وتو ءا که هظاچ ناب ۰ ا

 ما زا ماورا خا ل EE 3 ردم اكن جیب شابا
 كارت ننقادا مادا 3 اوا ظو طخ ورورسمو ید ای ظا
 میچ بو وو نمراقبچب وکچ ار ۳ EE والاسرا و شعب سا
 ؤلوارخاد عمو نخ E 3 قلواارس قلوابوغرم تایل اعر
 نوا لتسمو كلرواو قلوفوط جا كاب نال ی
 ناو زو سد باک جا یوا E ترافق بوثا
 نذزد هرزوا ماظد قا ۱ هام دی ونآ
 قلولصاح كنا تا + هات کو ماسدا مبلغ تن و

 قلا مبا لباس ازای م ر اوصرسیعرسو نا وا واو
 رک چەن ہنورپ نا رالوسر راربهب دید نا
 بولکیدو قردلافهکسکوب باا زا یلتاصبواودوس لوا جار ج مان
 قملوا ضد هبصنمو یمروط | || تلانالونیس هی طقت قرع قنا

 جو



 ا

 نلت اف نمنرافو ترشاعمطهنخا شیما

 لب کن ول وار تحمو هج واش ۍلغم هعرب و
 كاال بح تمریونامزو تهم لاا
 نلفل لنبمو ربقح نار

 نافواضايب یک رک ن یت 1
 ماری ااصایتمزای بولوفوا یا
 ےل هفاسم عاردزوینم دیبا رللبم ناسا
 تيرو ضخ هب هلو ك هدلاو يم
 نالوا ور اف طولحم هجا
 امر ورانا هموا عقود لماذیما
 ۱ نالو|يعر دموا یو ديما يديم

 نالوایدیما ولدا/ژاوذیما

 لب ديما ندجنبادیما دیما/یراودیما
 اطباض هاشداپاشاپ كب یعدبارما ربا

 ہرا عبس لمان ال ادیس ترضحو

 دیس فدرش مدنالوابستنم
 دن اف ییا داش روح

 نال وارومام
 کر لا

 روم هتسدزوارلذ دیک هندرش 33 و دا بسر تل
 اسد ای رات السم لب 5 نیش
 4 نالوا وسار ند 9۹ 5

 4ور نرافو نالوا زمن قشر او زوم ما

 رداعد هدنسانعمنوسل وا نیما
 بویلوا هنا دناو فوخ هدنبلق نیما

 | هساخوررعو نالوا هروس"و حار
 نالوادیعموقولوم بولو ان وم ام

 ۱ روم آمدی ول هد عزنریورادنشاماو
 یترومام ریس هبتر كنبما ناتیما سا
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 هریک كلب اهم
 8 زاساسا زلصاو رآ ناو رام نا



 س از 1 5
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 روځ رسم رلعیبطو ینو یانو نمردیکتکرب قاحا
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 | سبح نیت وط كمارو اص اتش تنادورو نک
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 قلو ایوصمو
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 نتا انا نجس بوریآ راما
 | قرافو شیش نالو اد اح هدن دد س ا ا
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 رز هدنس انعم هلردوش ا

 مد! نالوا كنلي کلا
lTی  

 نالوارردصوص
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 قلب بولافو مارو نیمار دج, 3 ۱
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 ننلکا قمانیوا ا ی

 كندو یم ايهلناولع نم ولع بالا

 نمیومجه رەنا ب وراّربف فرط
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 وتو درمان قوا ف ا
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 تشلواوبا
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 ناب وعضو ناباش هبیضو مو ان 1

 7 قدر استور طصم كم اربج جال

 ندرشمرصوډ پای باب كا ماربا ل

 داریم نک تتالودع ندم نیر زار
 مولا قارهلوا من همواک ر
 اک هدنس اعم -

 یاب هلن فاب ب ناب ر

 يم هوولعهنشیاب یا و فال

 زف ر اش
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 | ر ی)ادس ہت رکدا رن نا
 ناکا كما م ن نالا

 ر دونی نوط اول ایفا ی
 ۱ ز دیس بکر هستم,

 | نالوآدفتسمهدایز یمونهد جت
 رگردتراشا هنسیبر هکر و

 | دواز ارتسا هرنسازعم ریسه هیعارا و ہنی ۳

 نالو تموم ادب دم تصور کا

 رولکد کا: اعد نوا زس ا

 ر نک هدنسانعم

 نالواراوکشاوخ و دیده رايز 1

 نلوایشباب نمردنپاب قا
 | تلا ناکسا هد هضراعمرز )۱

 یمداقجولح ابو
 نالو | قو مزل هدیز 1

E ۳ثمروشودهنییر  
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 لمردنکو عروب بوتروا سابل ! pagبور ونک
 یا هنیرز واو ن ۱ ر باع رکشمو كمررێل هماج
 نلوایشبار نمتچاب فا رثربش رادوس رانبل نالا
 یوا وسد نمش مجاب صا فرداش نجروددز "بل ری
 ِ وص و وسوام نواب نما ت رادو بالابر
 لتیازرسو لرو تروا طار زابور 7 ها را اب 2 سا

  0وبا پوپ راج هنر یز هیلاط مات هاي ب ول وا هدوص کنیم,

 یمالواپ تنلولع ان ۱ وهم
 قمابوا نولوا قمانیوا با : ون لب یشراف طلا شل

 هر بز بروز كل ننه :لباسول كعوا و
 قطانراستساو مولس سم هر هجو | || یسراو دهان و الب نننبص
  2 ۱حوت هدمولک تری لی اد | نلوا هینروشو نشراو

 هکبورپ | دوش ایر نالوا قلواولیدار 4
 یس فیس بیا هاکو بط اع هاو یئوصووفو قلواوللامص ر

 نلاشا ناتسودو كيالاغنسا | | نرود ناب تنیاربج جالا
 ناروا كروب نا نیل ما رططم ناب اراجض

 یک هدحاورش وسول بوو راق ا نعروا درو نلراص فا
 ,یشرا وی نّمازحا ۹ رضا نشرا نیش نیش نا

  2اکبر و لا بور شود الا 1 و یه

 ندا و ین دپ اب کن بوی عوا نارو نکو یر لو بیم م ماد
 واک بوروک یماسوخ ناو روځ لټ طح ذا ا 2

 ن ید قلزوب نو نا زلف باب هلیببس مجو دوخایدزد ئ
 نول بودا هل قوب ر ولو ناب قشپاب نالا
 قم بولواوا دز ا اا دهجنسارجا نفر زال یوم از
 ا نماید نلزوب نول  | 1نانودو نق بجلو هیرذواوذک یکی
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 ران راناج رتفک ف 1
 لما م اووو ہاچو هناعا نا

 نلفنوکم القص 4 كلزک ناک

 را هظفحم رل هزهس هدر رک ناک
 ا ا 7 1

 ا هساک ر احرق راز ؛ را ۱
 راند ردذاعو را دوجور تک ناو
 .... نیب كب قوچ لوکا
 یرا هسک هقل لک نا

 راکٍبوا لک رال کا
 نالوا کحم نیم ی وفرد

 نال واوللقع هدایر واتس هدانز نکا

 ظتمورادربخ ر یخ فقاو جک ۲
 نالوا هبنتم

 الات بو فو اکی روم ریو کا
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 قلقنابوا هان فتو رغ نیا

 هدفدلوا عفاو رلضف روبطرش وا
 زدطرش تادا هدن راانعم

 الو اضاووهدهسا ررتفره ها
 نالوا همررلوط هلوطو نم ولو هر

IAنالوا ایوا طظونمو یقفاو  

 قلفتایوا ظقنو نوفو ناھا یی
 نارسیسو نالوا رُثلوط یلوط نکا

 نالوا زس

 مس | بولو اه فرح نن لا
 ررلیتسمنومیادیرع فال هتفسو

 رانش رل هيطع راولا ءا
 لعو نرروم روا ادعامند لا

 رداشتساتاداربهدمرل انعم ص وضحا

 رلقلن ادا وا رتلا تا

 : ررازه ركي رفلا فلا
 رانا رلتسود ربا فَلا
 رثدرد رلررک راما 51

 ]| تیشاربمومزمو نبمذومول کلا
 درگز ننسانعم نفووب نآ ناوب نا

 قلف نبل نسوي لا
 هنشنانلواتدابع دوبعم ملا

 مسیید تبیمد کلر
 وشم نر طح اود ورن ایس یخ یه ها
 مالکولماقمعولربدنتسم ندو نالوا
 لراډرم ثول قلقشالوب شال
 تنطدس هتطنط نمشحو

 ناللواروح روال د ددا تکی

 8 رل الو ادنمشوھو وللقعرلبی# : لا
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 قیر وط مو ۱لمر دم تا

 رایو رلهماجرلب اس راسا ناب
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 كل هراب قمرق داتا

 هدایز نمردر ول لا تعا کر

 نالوا ناهن هدایز ولزرکهدایز کا

 نزن همون
 نیا هطاح» ماش وقف طا ِ
 ټن ناپ ورسوی الفص بو ولزک نا

E ۱نذیفاو تاو واک  

 مروا لام كوا ن
 یم اغوچ یعوترا بار 11
 نالو قلف وجوترکداینا نالوا ءدایر" 4

 ناو هدرفوژکآ بلغالاوع يَا
 هدزو فید

 تاب السد هیداپ اب ناو ناولا

 ناو نبوت و
 رایو اس لوک زارکآ ۱

 ییذکو نزلیوسنالیو بذک بار |
 قمدامبح هه ادیم ||

 خورد بنک زوس نالپ دیو رکا

 كعزو ۹ 5

 قلق موم وردک نمررک ا 7 ۱
 سو بارما مزح و قم ماو ۱

 نا
1 ۱ 

 نالوا مکمو مەد ايز 8
 رو
 مورا

 تا ثنردک + کر
 نلواد نکن مادناصقلزو جاور 9۹

trنمریوروفور کر  

 نالو خد اشوف لک هداید ی 1

 کو حورول دیار ووکشرتکا

 ما کتب لازاو عیدی ما رلحو

 رولوا هتسلر لیسو

 یک رابطه روب اراپظایضع
 ثعدر زا لاد واک راز

 رک کر
 ۱۶2 كم 1

 لع نيب نع دی اکا
 اتکا هضاب ءاداپ کا ۹1

 ما لفرص يۇ لم 6 ا
 رو یرافجباق نیر مک

 راتسسا یرلوق باوا

 یریطجق نیجترلک رک کا
 رب هيد 1

 ندلوازسوصف هدایز لماکهدایز "4

 نازسروصق اکا
 هاو وجما ء

 یلص ا لر دا دل

 تلع,ا اطع و

 ا رکود 3 51
 < ےک د

 || دن نون داعم وج دنببواهج

 رفق
ت ےک

بول
 ۳ 



 كما عير گچ ۱

 راکع هی راک لادغ رنو نازو
 ماباد طو یرلد اب ؛قوآ شاووا

IT دا 
 رلقلخ راتلم راموف مافا ررر سان ماسالا هس هسیازلوا
 نالوا یقتسمو یرغوط هدابز وا یو نفاق یه
 نالواولن وفو یوف هداید ی وا ]رد نمزدو نلوزاونلزآ لول
 رن وو اولتوقو یوق وفا یر هلو ايتو یردتآیزاب رقم
 قهردصوق كمردنيا ق اقا حاتم راتخانا ديفا
 رایغافوب ریغراص رغاب دف زا یضروخ اپ هيدي هلهجورب دا و هک

 درثبط طرح شود 51 هل وا میت هزولوا هلهحورب هک
 تاشو ضرا عطف نالوا ثداح
 یوبویسیصوب شوکونونلا يلا
 یلفروهع و لبلد 21
 رازب راش م شا

 وک مچ ةا
 | نمازویاف هدر مو كب ااغ ناف

 نوچنوچو با تموادم هرس جو
 نما عضاونو نا داهجورغ ٠
 بوروط هدقایاو قلی اهویمار ت

 همراه رف یکی نیر
 ییهروطبوکیدییش اب
 نالوایوفهدایند نووی ۵۱ وفا
 ننرفرحی ور هدنرعش ءان ۹ ۳

 وعو۶

 نهوج .تاد لصا موما

 یرادزج
 زی و زیرا لزوس فرق ناو

 ران دلوا لوس بنهج نایضقو هر زرککزکآ
 لاک لاف هند 4

 رد بکر نواب )هبوذک؟ بیا

 تعارزله۱ ثارح یخ دک
 ENTE مرک 4
 ١ رباب را هپد )کا 1
 یرلهاشد اپ اپ رکنا راک راک
 نلقلییذو روج 1

 لما نموادم یهشدارب نا

 نالوایطعو E ها
 قدرا روو ن لو نمد دزاپ ناجا
 یر روك زوموا رنک کا

۳ 

1 

 يتمافص كدزيك تک خر
 کک ۰ یمایوزاب باا

 قمالفغص كلزك لب م

eايار یتشوط هلی 0  
 ی



 عزا ۱

 یک نزد كم دب تا

 لب ات نّیاربفنو نج زراف

 ك اازفاو اقفاو كساب هنس ا فا

 نكت وروسزرا نلزا فو

 ّکحنتبفو ولغ و ليو اعا

 قمردلاص هطح وام واب هْثب م
 تا نولتید هیداباب ناو

 یرلماج بارش راحر خا

 نلفردضم لهروتر رو راذوز

 لوا خام دنیانم ادا
 رلباپ ربا راهدق ما
 نم الوا را بولولوفشمهزرو مود اد
 نالوارسدّیمو اثرابم هدانر نما

 نالولّواو مدّمههدایز هدف

 لاکو هل. ازوس رح اف د

 را ولوارام هد کری را
 مش دتیافازءاو نلیف رم زاوا
 تام او كلمات رانا بودی

 یراصویفزن رلصۆ ماا
 نمریابوکو كرو عطوا ضا

 نمر وطورېکب ديا نغازو غو
 ران ولوا نږ هج درو زس رایو ناو ۱

 نالوانسهدایز برف هدایز بو
 نایشوخ الو تو هفولع رو
 ندلواولتیالص رک نهم 2]

1 

Ov ] 
 ثدرزنیک كمرردنرس راها

 كا نشانحو تلادع طاسفا

 رلزج رل هچراپ رل واپ رم ماقا
 رشا اپ راسبض ةا
 نالواولتبئافحو لداع هدایز ليسا
 نولواهدناهنالا نالواومفا اسقا

 كذبا كبو دبا عاما کیارد افژاَصفا
 نالوا 1 هصفهد ابر را

 خالتو تاف كسارماصف ضاّصفا
 دعا ج یداج
 اع نالوا هدنب اهنو ده هدایز یا

 نام راو رز ظفر
 کم کندن تن هژدو

 و ۳ نوا ژاطقا
 لب اکساو تبار بلدو تچ غار

 راککم رامامم رنطف ناطقا
 نالوا ديلا عولضم مدرک یل ا مخا

EEE E 

 نتارومچ كمیانیرد ر ا
 تنا باتت دن جورب زن

 زانا ا 2
 خرد رادیک رافق لایفا
 2 نالو کو للف هدایز لف لقا



 7۰0 ا 1 9
 كلكن قىشالقاب بار ا ززوس رتکرم راک دو لوا
 EAE ۱ هانم لواا

 كا شب بیومتق ۵عایح تا ما
 . کمر تیعو مو قلا ع ساز كانا

 قا ەعۆو عج SE 27 ناب نود نموک ن قوق هرن راق

 كاعاراك كنبابسك منو فا رزقا نر و تمدن ضا

 | ین عنیحاوفطونبو ی نا | كيلو يادرو تراعس اط تم
 ۱ قمالروز دیبا نالواوحاص ملاط ولتداوس ول لا
 الا امارغ قمشولپاب ماسق نالوابیعو ثیخو ف دایز ر قا

 نونک وا ریو هسلاباداراسابل زا ی
 قفوط هو اهر را هنا اچ اچ رزرو 3

 ۳ هاب توت مه نایلواهدّماد ودک او سابف

 تور ا RE و لب دالرو تتار

 ۳ نمادحا قلا ققوطش

 ا لزق ض وا كجا هلداعمو هبراحو كنج ل
 نما بوسک ونک نیک وا ۱ قمرا بوف بوکچ 3

 هزم اغا نفی | »فن ایک
 ثااادهاولاتم) یک, نشو هم ید اصهشردا هح وام الب ما

 ما هب زاعفلا | كتیاموهو لنیارعرحو
 قوفو قفعرإبوف علی | الات نواب ويرا يكس ماقا
 E 1 لم ریتم 4

 ایشوربص نعالداوآش كبو وروما ننباببقوربیدن ایفا
 و ؤو تا نا | | تهاط جوكر وز توف تردم ترزم راق
 ىڵواولتوف ننلوف ءاوف] كلورلبا كلور ما
 دملادع نزد تاو | | نالو ناب وا



 ETTI الا سن
 رنامد رغ راف وا یکم لش هدرحا و ن اک م دوخ اپ نامر 1

EARقلوادیدبا قلواساغ ل لوقا ا  
 عج فر وزو لمر کشا هنس هت وا ر :۱لاص اهسررب )م

 تا ۶ شمردتیاباع د افا

Eرنهذ رد رايو رم ماقا  
 كتبا ن ماا لیاری لم رکو ا ما

 راپ راف لای ۱ نالواربقف هدایر 2
 رلکروب رثبلق راداوق 1 ازفا نواپ بّذک نوا

 ایفا باک نالپ کھا رایشود رل هنی دنا کم ز فأ
 , نو درو کرو ش حنا نالواریکیمز رمرونوک 1

 هر نفسا نمررصوف نمدی او اقا نالو با یس ب ییروشود یک
 یرلم اع هد اب رلحدق فا نولوا زنا شل شرو شود هز

RSیا هانم اکا ماتم  
 اوا زایمخ رایی فر ترا قلوازخاد مناسو قم اف ابی ء ءا ۱

 سیا هاسم بیر | | تددكوغابايوندنلاكنانوط تک
 رادالوا هاو دېب هدا رلاصقا یا یم افو ۵ دک بو اول هرب ندرب

 پا رلهصق شيا | قوب اف نلوم ادمدتسناو نماد خر
 یلوایبسهنمورل قایلیققم ها نمایم هل ولام ناو ساف القا
 ی عدا وبد دیدن )رسید ااا ,رناما رارود رالف لوا
 یز هعطق ناضدا هرب ردیف ملافا نالوا ردع هدایز سلفا

 مافو كا نایسا نطاق نمروطر هاا ق مودع كا مادعا اعاقوب ا
 داعاو نادحاو قمروط هدف ابا كابا رعولو جاغا رفقا

 کووم مادی لمر هدوجو كيا ' ر رلولزز رلښج رلوص

 رانا ذ رافضا! رم وفا اقا ولدد رئو عود لاح نوفا
 راتلدم نلقلخ راموق مو ا5آ | قم راتع امج راك وب جو وَ



 ڪپ

 هوا شدارب قول شما قلخر هيوا
 تاقولخ لج ماعو

 ن وا یتا ىب خ از کیا

 نوال دکفر رایان روا نوا :

 قالب یلخو ردکد هتضوش
 ییدیآقلخ قلاخو
 قناو]ولخو نقاب كب ناخ شنا

 د اع اندو قلدار

 یینالهایزرا یبدلانوچ راو وا

 .نلاغوچ نزا سارا
 نالوارنک فوج نوزفا دوو

 نوا ترا شلافوچ شاد دوو 1
 نالوا هدف ر

 قمرا طع قعولوا اشا

 یزو و مر زا 1۳ مروا هاا داتا دفا

 مامز زالوپ زانا
 ری اکحنالوازسهدن اف ناسا

 ا e اا

 ۱ یاصم حاذم یی اش دا
 | قالوا نوعزاو داف هد اید : فا

 لیلک یوم عداشداپ قا

 نالوارقنم رم
 تو دیا لر سم بابل این حنا
 نالوا ی هد ایر نریم قرط ط

 ترحف یی بولواادن سوا
 رظو م خالو رولوا كبد ردو

 ۱ قلرسلوپ مس
 لکرمروفوا ل ضاوخلھاوز ا قوا
 رولوا ةا هور و تبع هک

 روزا ھبخ رمو

 راوب بش ندویود كنب اف هتل
 سر نالوا س ییباص نا
 كابوس مواكب دلزغالیو تحاصف صفا
 یل نکونو کب بولسک عاطفنا سو
 سوار

 هدیعناصوآرلناینفرادشف لاا
 0 نیئوبهبابوردق لاو
 نالوا وليضفو صاف هدایز : لوا

 وا هدایزوم هدول وفا و هدیهیاصوا

 ندعلوا هازیییست قلدصفا کا

 نالوار زالون وط توی وغو یر ساز

 نوا ترابع

 نزا ۱ مایص عطف قو دو زا

 دن امزو راراک شا رذع رالعق 2
 رغ لوا ماض وام r د
 نالپ نانلواریبه زر یا
 ین داب و یراز هل ان شاب نیم
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 ا دم ن

۱ 
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 قلاب تص قلوبتصوف شضارفا

 نر ندنربیرب قارا

 نداری ناكا د ام |

 ننمانبزف مربا اقا
 ندنعضصومو نیهنددوس لاما

 کد لر خا بور اقبح

 قلوایاوسرولیدر جا
 دمو نا رک زف اا
 یضچندندعر و عام تروع نالو وا

 قیرشارا قمارا كاد دا

 نلرّعفو وار فک هب هیاوو زفز فا

 جایحا نحو لا عشاونو عرض بولاص

 یتمرانروف ینیهد او
 لنا دجو یس لب لا

 كالوس مالک اسو عش هم ادیناب تم

 قیولشاب هکلبوسروس نازک
 نبی نما مو
 لو در و مه فا

 نئوطلاف لات

 بمب ولو دفن كاا ورب افت

 تادبوسزوسررثحاف ش فا
 كنا تاکسا هد هل راجو هام م اف
 نالوا هدانرژ اشوردق ولتمام ه دايز لا

EE 
 لب لوف دف ندربسا دف
 ر هنشنولوا كن ردو داوا
 نیک و م نیا قمر دارا

 كمردنباراز قمرچاو راز

 هزار یراووب دل ی کو روا روا

 كارت نمر دوا
 دا ته تک یا یاو

 راریکراب رثآ بسا راس شاز
 ر هن لج هشودراشس وشاوا

 `` ناز رلتروع ربرافو

 كما جوو منو ليش ود و منو

 نالوارلردل اف یرافو هس وا

 قلوا ماو ضو نمو نصر

 اك ازخ هفولعو هفظو ضارو)
 . كما زود دنعادم اوا
 ىلقىراج ما ؟۲ لڳ ود 2

 یرکلوپ ناسا ل هفو قوا
 فینم نم نئاّنلا مع ناو نزا
 هنر اسد
 رتفوشو رغاو و
 نالوارعتشم اپ شا اب هوا
 نال و ییدبازشود ی یدنلابض وزا روزا

 2۱ هانعمب ننروژا

 7 تمروع وا

 لمر

 : وخ اب ناشازالوار اکی سوررشو 3
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 ول رتفا تا
 یتمرپاق ندا كم توق 13

 ی ی و 0
 رانو کمو متحد زرا لوا نا خا ا
 زار تاب هال
 نويت دز هماعط هبواقا فی دیدافا

 تاراهب نون

 نينا هردو صم كتاب بلیط را

 رلنالوا هدابریرلصق ریه الو
 ینهنع ارق هب ریش اط ب اق 11

 ئش هفارط اوب لوبو ی کود
 نتفآو نتغاط

 - نالوا بیس ەيەضاقا سهم هَضاوا

 نلفلوا بس هب هضاوفا یه

 قلو ببسهنسلوا لمردلوا هما

 ز اعفا رابولي راک یا ۱
 ۱ یماضلو نکا لناندربتفا اقا

 ندّعل هتسخ قلروف ندم ةف
 ۴ نیم ۳ بولواوب ۱

 ولت يتسمو یر امجهدن اکم میج یا
 نوچ ابد مرکم یکم نالوا

 د و رمان بوک

 رهنرک راع رلاحرنزفا ین
 رلقاط رفتعایجرلکآوب راجوف جو جوا
 ت E e واق

 | شازف) |
 قطقع نشود فا

 یون الواززوکو هیهاد البا
 نعارعیکشم نمرواوف ء ها ا

 رکاربن نشه شکم

 ىم هغوف ناوچاب _ هب فا

 نمسا طبضصو نجا ا

 نلشاعو نلف ددنوکشود کد
 زىل قنالوا روا عقاو شعش ود ا

 ناتو دالوا
 قثرابآ نمروشو د هب هتف نآآفا
 و مو و

 قر هێڵ اف لرهشود نانا

 یم هغوفناوباب مبانفا وا
 ین الشابو نیا طبضو نیم 7
 هب هنفو مارغوا هبه نا

 قم ارغوا
 ینمردشارافوچلاحتنیفح
 نیس ید ايرىم وردو زا

 ۱ كفن بال وا اوکرب
 قیر وک نرکلرهس ا بور و ل رب ایفا

 بدان باعوءنج هر لک وا

 هد هرم و سود پولیای شر

 بولوا هښرباو نمروسود هر بزل وف

 للخ هنسومان لیریف للم)ارتقا
 کال وسزوس كج هرونک

ِ 



3 EEE 
 نعوب هیوص نارغا
 نت دوا هیرجو نيدو ندر غر

 نالوا سی هد انژ با

 رانانادلا هنیرلعل اط رار ها

 والزوار توخ ها یر ی 12

 ۱ تمردنوکریازغ :ارغز
 نزن ناونضو نمرات لاغر
 قمالرب ندا بو دیا ظح

 كیا يطل هناوضو
 نانو ولوف ننس توس لع لا
 نمارس لعروا اعا

 نالوارنشلوب یش الوب هتشغا
 یرادجاغآ راخاش رتصع/ ناسا
 وا وضع هدانز بوضغ هدابز غ

 نرکانفدو تافغ فاع مدع 7

 برسا نافعو كعب ڏر وو یا ن

 نت اب لّعا امیلنش طولق)
 لب لخا د هه وعد هنعلع ترا

 rs وزاد یلکر اقلاع یولغا
 ت واکاو لغم فرار

 تا 2۱
 یژ هلالو
 كن ناخ ندا الف
 كاب اندو توش القا

 هوءدارو نالو ابا هدایزرْع ۱
 او ایزکا فور نالوا
 هرزوا جاوا
 9 هلوا ظا هد ایژ اما

 دلو شناور تما لوا ناخ لغ ۱
 )لوگو رنالغوا رسول لا
 ۳ ا میم SY "دلو وان آ

 مالک ن انوا بیت ص وصح

 رغرتبف راد ڈک
 لیتو بی قزاز غا
 .ددننانازمامرزکو نبت زوكش ضا
 نالوایغهدایز و 12

 نا: لونسهوغ دیگ

RSنا  
 رثالوارادلامو کند راع اعا
 مافم کز بت ھم قرط ةا
 نفرابآ یل نوعزابوردزا او :اوع)

 ران اب,لوع  رالوع لاو
 نضح قاجوف/ نوعا
 کید زر زاس

 1 رو نور لالعا
 را ۱ ردیفرو را ا

 نال واوننریت هداب ر عا
 طس

 اع

 میش ا
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 | نولوا هراکتناونایعهد از عا
 قبض همی یا

 نو لا ءدب نیوز

 دوروك قّمراد كباب اضعا ها

 لکه یو اھو حاکی هطولغا طبل اغا

 || | ریبتق رابع رايش راه ناق
 درب رلمافم

 || یدلووجاویغ دايز نالوایما عا

 نتايج هزارونج ءا
 قمردل افزون كنبازو زابعا

 رر ىلو ثولم ەلبازوت نلوازو زارا
 لوا هدام طا ن نیک زی

 وز نا شوزهدنکووماووغهدانز یا
 قتمادسحو كسرو هطبع ابغا

 نس بوت نملادع : ادعا

 كنكور دنطو لکه یخ تار
 عادلا هنعلاط نادهفم روز زاروا

 نصاب ناب" مین ذوا غر
 تروهبرجونید دوخاي ند مارا
 كىرکا نبا از
 كب لسع معاي ات
 نیل اروجو ی ط نع بصع ۳27

 قلیاد كاج ناکه بضع اغ

 ناو بر وا تنا فو اکا

 . . نیرو هلعس و
 -قلوابلاغسهّعامجت وپ م العا :

 یلوالخاد هب هیکو كمرک هنت اغ
 كب | لصفومذ نا نشت زاغ

 من روک محورا وخضعا

 فک و تفت دازک

 قمزوکو یمووا

 قلواموممو وردم لو موم و
 قلا تنغو ا مع
 دز صو ککورضاح تلبابیغ نانا
 قلراد ننحوک نک هبضع ايعا

 ما ذخان کان نصاب نا
 كيا لالهو

 رخ رو رتنایخژردع زاد
 ا

 ۱ وانوم دعا

 از یا نالواورغا 12

 كم یب وسوبر و نارا سفا ء 7۶

 رند هر راد دلور ورغم رلرغ 2
 كیا مس زی دزاید بأ ۶

 تا من ال ککدوژاوآ شب ا دار :

 مر یلوف بول و هر برزخ زارع
 ناف لیدر راغ شا

 تر هن بارت کلید 22

 دوست رلضصر ص

۳ 

۳ 



 ۱ ناجا

 درد ليكو نزيف فتو عموم
 رثع رافلع الغا

 رفلهتسخ بیم رتذع لالعا ||
 قلمی و هتسخ لولا

 تابار هيولا لفات راد,
 كمرو رخو مع كمرداب 2 غز
 كمر دب هراکنسآ بودیارشن كن ى

 نوو رن شادو نفاوو مع هد از ر

 تداشا نان دم ۳

 هدانرو نالوا مفارمویاعهد ایر قضا

 شوخهدارو نالوایرشمو ردفیلاع

 نالوالویعمو

 نولو یوو زفشمو مع هدایز عا
 روز ریما 3

 رل هسکناد انو له اجو

 ثنبادمروک مولى ءا
 دز دروبورذابط بورواق ایط زاغ

 اول ردم تایح ررر را

 ول شروممونادابآ کامردندیش اعا

 نارو ن دلبر خد وجاب نر ولر سص ۱

 رلش درکر اراک اشیا رد ردع لاتا
 رايد كلام رلاضف رثاکلاو
 كنا ادعنویلسا ماب لاا

 طیضو ۵ نمروکد هلع قئوللوف و

 كاا ح كا هراداو

٤ 

 یراردارباباب جو رع 9 13

 رانونس رلکرد دون دعا
 نشر اهدا ابر 4َ

 نادر برف نیمهروکیزوکروک ین

RE 
 ی ضراومو قم بوکید زا
 فر هروصح مدع وفنع فا

 لقب زرو رول هلت دشو
 را هر راند زکر لنود وپ رانع قانع

 رنکز رد ردانع ا

E ی 3 1 

 نما > . ی اروکی زور او

 8 رضوع شا

 راب راس انس رلماع, موكا
 نار اکددم رای رای رلنوع ناوعا 1

 نالو كوئ یخ یرک جوا
 لمن فلک انا نارا خاجوغر

 نالوازکوف سوت دوغا
 نالواروکیزوکر ۳3 ولزوکرب وعنا

 نالوارشاممورسجولسو

 رلماربب رلدیع ايعا
 كمروچورک مربا تدوع ذا

 اط ااو جاوزاودولوا رلذیع لایا

 ولليیّنابو راشحررازوک ربع ابا

 قلا

 BERE را ها ران ولاو رام ذا

۱ 



 کا

 روس قو هدننیب نهج ہلا تحج فارعا

 ریس را دودسیتع+
 زالو ةسعاوایوطهغوطندان جا
 نالوا ماعو فر اع هدایر ترا

 نالوا ەداير 9

 ننسانع زوي از لا هللا 2 9۹

 رداعد

 ۳ نالوا م کمو ښرشم رر یا
et PIER رغ | 

 ران داوام کمو فرشم رازیزع ا
 وتو کهتسرکت تی زا

 حروب بورد نصيص كیا اضافو
 یلواولمروو ربه لبو كچ بلط
 نالو نو جک هدایز ول درس هد ایر رسا

 رتوالشب هزان رلبشع فانا
 نوا لدحاورراقلهدنوارزشع زا

A 

 رر جن ولو اٹ راج ر دنسمل وا میض

 ارش وصخ هدا تاللوصحو

 رثقل هرن وان ول وار اج
 ندزاشعاو بوضم هر یراثعا

 یراشعارسک نالوا کرو ترابع
 نریسص هوا اعاد لدحاو
 کا نالو الص اح

 رزریکس رل هیصع ین اما

 ما و

 رتفو رارمع نا
 قمر امچ یغایدوخاب یوص داصعا

 قمبصبوردشوق ,ءیهصاب نوجا

 تسحو ندبیازجا رلوضع ؛اّضعا
 یس هلحدو بابرا

 زجاعو نیلواراوشدو پرص لاضغا
 یل هدنامورفو_ رس رصاّو و

 .تبازفاو كفا اصغر
 هونت نباش كمربو : اطغا

 راقات ران اسحا دفع فا
 رای انعراتععس
 كم وکرظعو كیا مظعوولوا ماعا

 قموطریظع نوب مطع
 نالوا لوببو ملو ولوا هدایر غا 7

 تكلعاوفع لب فاعمویرب ءار

 نافهزکایهزمادکپ نفع فاذغر
 یرادالوادالوا ربملخ ربع با
 تازامو قلوانلخهنرب باغ

 ي نمرو بادعو
 یاد قعواغاب داق

 كع لع یت دای

 نالو اول لع هدایز نما

 قلب والووول هصوبوولوطروطز اځ غر
 زالو ریاموزفوزلل رع لا

 حب اوایل اع هدایر نالو العا اَ 1



 سس
 كی لماراخاو بالا اعا

 ی یارهکرک نا ذات |
 ره هترابز كنا تراب زايا
 7 هردو لا نرد قا
 یجراص هما هنشااب اف

 CSN ا
 رو اف بول هاو نر رب نا

 نکرد بوم هناوح ن تا
 تب بوروو نلواعقفووا ءا
 كرد هل ندناو اموال زور
 نسر الو بسم ایعو ولو ول هيوعا

Eتر کو زن  
EEيک رار کو  

 نک سط روع رضاع

 لب خاتووع نوبل یا ۳2
 گز او لا مدراب 11
 نی مردمی باا
 كمرشود هرورعو بو

Îنیل ءدنام ووو رښرروو حار اا  

 الصا نس هقسو قلو نجاعو
 ینجهبم هلوا ابو یتجهیم هب اي

 وااو نمای ۷
 كنار لمراد هل اما
 نالواهدناموزوورضفوزجلع هرابز ا

 نایلواندندالوا ب

EN 
 هنا ج هنو ې یو
 نالواریئسمو ایهعورضاحهدابز دعا
 رطالوارل اطهر رص مرد زلودع ادعا

 رابباص رادرع ادعا
 دما هم قدابمورضاحداد دعا
 كیرود موسوم در
 لو نی عئدوجو كانو ماد
 او نالواوللادع ولیدغ هدایز لا
 لو های لاح طو تھ کو

 كم ا تازا كمر وب اذع ادعا

 عاوم رافنام زرنا راع زاغ «
  ۱نۇ طرز كا لوھ سرلامورذعز دم

 دور رک وخووداطهدازر یدل هراز دعا
 یرلم دان اتسرع ربع بار

 فرمام هززوا موحدعاوق ناور

 كبار ویر ناز دل هلیبس ع
 كن هلک یان ندموقرمببسو
 نالو رضراعو ثداح هس را

  2 1رلزقشلو مای رنیکر سورع س
  3كم ابن در یم اعط ۳۳ و ص

 دعا ف افزو

 رخ شرع نشر
 را دبم رآه صع ص ارا

 رالاجز ولوارضراع رانیری ض 7
 كود هفرط هب كمروچزوب ض یع) |



CTT. ToT گ 
 ايو اصن دبیاعمو ها ماعا هسنماب ار هیمروج هلا هکحز یر

 4 وپا لا هی هنضرو قلوا قمراص هنضرب

 نیفص  نتروفو نتوط | | میمتدعایدهو مرارا
 ]بیک طخ نع ماعا نماداذح :قعدص دادا

 كما لیصحم كلو یب یسهمردطسو نتیهکو تیک را
 مبا بط تبانعو ومع ءافتغا | | بودیادارب هنامو هامور دعر ادعا

 REE كما بلط نو اوغع نازیروصق

 مهران نسب | قذغوخام يقرع ەضراەم شف
 نوقم هنایوذک بوی شیعانم نا نایب
 نع قم انبا بویذغ اب کرک دعا مياس ج بويعا داع تارغا

 2 رتعم ولواهادرافبق هتقفادصو ۱ 0 اراروا كا

 2و کما ارد بوسراق هنر رب راکیغا | | كفل د عىل وار لاو ترش زارتع]

 قطاف بونك مسه سبح ق غر | نل ندنهورو ماطوذک رر ۱
 یفیچیرافوب ندسکوب عا بوبم سوکت واخروروف مارا

 نیا ابنک ضفرولعو كب مع قلوا هرروا ماد دصف

e.ایا عازن وافوع طوعا كم  
 كعبفلع دم ج آليا | | تبوعص تی نلجرک راغ
 قلوار اف هنبغو نشع قع یا رو هک اهر نرو
 نباتی قلوایساع | | یعاصندلونو لا لط فاس

 راسو قلوارعو هتسخ لالا | ٠ ننبااطعاییونطم خاو

 ۱ تاووارصحبو دیا رت یرل هنس یب لوب یفو ماْنخا اضع

 تفو بولوالوغشع رصوصحم ثردیا | | نایک قفف لاکد :اصرعا
 كیا ہناو ثمرو ۴ كس افکا كب بب تع اف: باعا

 نلوافاو كلب ماعا | فزایچیغایدوخاب نیوص زا
 نا وطوا هراکشمآ نايل | ۱ یزد وگ مو ۱ ۱



 0 ا |
 رتفرط .ررعظ اعطا
 تمریوببغورمط یی مظم اطا
 قلوازنان هبولطم لودر فط امّا
 كناوح ول طل انج رد فرا

 یرّفرط
 د ا ۳7
 كل ضادر ن کوکی موف هی دکذوک لولظا

 یف كيراتو قلنا ما

 ددلوا ونار هدر و نالوا لالخ هدایز ظا

 نادم هضعو كاتم + نا

 نلف ولت ڻانلز

 ى راک اورهاظ ثسردتیاروهط رابط

 دن اهاوز بوت هاب

 نالو شورو هراشناورهاظ هد ای کا
 رل لانب رالوف رل دبع دیاعا
 رلایلوازدندالوا برع را 3
 رل بش وخ هنلو انو رم نوا ثیحاعا

 نمزدن وکو رک كمردبا تدوع دعا

 رلنمش د .رلودع یرداعا
 دنیا الا بعص دعا
 ثمر و هلهحو تراع نت

 هدنلوا عرصم كيب راضورع ضر عا

 یز ءاهلوص ری ادوخایرب نالوا

 یرطرغیودب بیرکعا

 لوا ج اشو دکور را

 باعا

 كمر دک كرد شال

 رلقلەدنوا رشع لداذعا زو

 رارکسنالوا هد وجور هبمع بو
 ثمرو لدیو قلوشف صاع
 ران ولو | مع هدایز رللمعا 29

 هنر شومو هقه ال دالواو ل اع لاا

 یراق بوقاب

 رفالو ناف یرا هنر ران الو العا ا
 زلنالوا عمو تک و
 لما تیواعم م دزاب فدا |

 راقارغآ هلوم رلکوب ربع ا
 زد وچو دوشم ر با

 کیا

 قله ابپهعورض اید |

 تا دازآنیملوکرقع
 ملا اضافت بوز دنمیص لا

 تان اوعد یولطم
 هسا هنس لیا دع ییاص زاّعا

rنا هبننم بۇلا بعو  
 الواوا ښعابوبلو قق یر اغ
 نونحابو مدا رکن الوارشلم اغا

 نذاحواطص اوخلعو قاین اج
 [|ببسلبیفح ؛لوص كټ لک ولو
 كا طظاعرسا وی دحیداع

 | فاو فرس و داق تا

۳ 



1 
 | كاا

 ژدْالوب كمروس هنیرزوا لا
 یورو الوب لعروس ءولطر
 رحاربامو قش اعردبلط بالا
 نل قروه ابط كسا باطل

 نیسان ابلط بااطا

 قطز هاو ین, ۱ویفاو نلط ۱

 ند قلففاو نوفو ۶و طا

 ولغادو لمویلاص بویمالغ اب قطر

 لس اکو دمرویلاص بوزوچنالو ا
 ورا وسطوزروارعوخ هوو قم اشوي
 نینا سو نمای صیضح

 قلا ظسبنمو حشنورورسم قر
 | قلوازنديف ن دمو وزموم
 ۱ زوم رتدط نوا

4 4 

 | یرلسوطرن دم رز

 م هیر خو شاھ ك پیا عوارب نا
 وی زیجو یدایو باّکنالوا
 فالوازود بولو ال اخن دلا کشا

 انا کاک تط ی
 مع انف ىع ولف دل انف
 چاو دجنوب رول هيا

Eهیلق صد رف  

 رلوزرا زا زا ردصرح رل ما

 نرمرشود هوط كمردنيا ع حاب

 ۱ كب .فوب كا هلازاووحم ل ا

 ققازوای دما كالو بالا

 یموف هفرط  یلفظ ثارظا )

۳ E 
1 

 مارآتودیابلق طب ر ی

 قلوب توکس
 یرلبب ارداچ ربط 2

 درر د

 .ندنارابورش هساراب هیس ةبانطا

 هن نالوا بسانم کتیا ۱ ظوح
 2 ۳ كمردروادص نمردنوا نا

 و ماضوا نارو لاعفا رروط زا زو |

 یرلشوفسواط راس واط ا

 رل هتل قلا درک راقوط او |
 كا وطد كثنانوزوا و ۱

 نولوانوروا هدایر لول
 قلوارهاموداتسا هدنعنص ار

 ران لوا هل ایو زهره اطزابطا
 زی .نتیاریهط اطا
 كثوس نپاچ هد الک ابا

 نالوازبعو ناب وزه اطهد ایز طا |
 رای هننشولوقوف لکا اا
 رله رلشوق رثربط زایطا
 نالوالزوکو واو بیت هد ایز بیا
 2و تا هح: بد هک

 راقنرط رلرفظ را

 نالوا تور هد ایز تفرظا

 | ناچ نوبه م الطظ)



۳-۳ 
 دعا انخل قمالقص كد ز امضا
 ناف نا هوالع و مع اس

 دوز از یدحابولربص نور
 , قلوادیدپ ان یکراع: نوا
 نالوا روج وم یس هدیره دنورو نمک
 ررفاسم ران امم ردفیض وايضا
 نالوا نتو راطونبص هدایز قيضا

 كان اسحا كل هلم اعم ازت باا
 0۳9۹ كمردنب ال موجو هراَطا

 هو بو لات ین ارام

 دنیا کرو لع
 كیافوط نشاط فاطر
 r كىرۆكت اط قا "هقاطا

 مدو نتباوطن قعازوا سر
 فلما بو لصفو

 را ولدودنوزوا .رائوط لواطا

 رلنالو[شوخووبا هدایزرلببطا یاسا
 راس راهم رب ظا
 كيا توعد و
 رکھ زیبط : لس

 نوا نچ یوا ی كئي 7

 مزپسورلی اچ راوصزفاردعبط عطا
 تاقبطو رل هزار رلصف رابط ابطا

 ناي ىلع 1 ۱ رل هّرعبط نلت اق

 نالواوح اص تعیبط هد ایز 4

 تاغبط رلناف رل هعبطراقبط قضا
 کلم شیاتسوااشو حدم اا

 كمیاهفلابم هدرلنوبو

 نلفرورسمو داش بارط)
 ۳ نم ف هدنک خم
 قماندنلا كما حرطود اوبا خر

 mos ارا

 بولکجهرصیدزآیربرب دا
 كما تر هرزوا رحاو بولسا و

 رفیع راز کر اجو رل عطر
 رلعیاص نالوا ننلاو

 رادیو وجداز اب یزای رلسرط ښا
 نالزای هنر هرکص بولزوب یمدزایو
 رافرو "راد اک را هی
 راب اج اعا رلوس لای رف ط تارا

 كمر و هی ده نیا

 نقف ينابولو نولمیرشبد م سا
 رههار ردلوب ردنیبرط ةا
 ۳ ثمر و ماعط م اعطا

 اشنا راک رام اعط مطا
 تژدزا یر هیتابو اط اعا

 لوصاب ت تامردنوسولعورته اعطا

 راقجوج رالفط . لا



 قلداماد زاهصا
 یرلمومزای ردفیص ايضا

 دولوازرافم بو برافتم زھر صا
 واو ساسا ول و دولکوک یا

 . یفو ا و
 ۱ زنا یل یم هو نشود هئا
 قلیفرونم كالا
 دیو كن فلت كعا ماض عصر

 للم ۱

 EES رابع ةا
 نالوایراح عانس مایک !نانلود

 هد هرابچ نسا یکباو دیوخ ۀقداع
 یل ن لعتم هنر رپ بودب ار
 لب سمو هلاوح موق نيبو
 تسنز نه ناچ مو فاسو
 كا هتشد ارو فلز اب هر ابا

 قلیقرمولعمعسدکرح نوح قار هتسدزالوترابعندف دو شازایو
 ناو راد فن یا ءا

 نوک یهاربپ نابزف اطار
 ثمر زل 3 2۱
 هست یر کم 4

 ر نينا رلنابرق اما یخ 1

 ایی ترم رس
xeنو تاوهبهادنایلو!لافسم هيصا  

 هتسازالو ایل اشولمافمود شد زادضا

 رتاق رادع اعضا[

 ۱ نالوا شعب هررضهدایزر طه دایر را
 كمروسهغازوا كما داعبا خارض)

 لاد اواو

 " رلناصقف رلنایز راړزضزارضا
 قلیراچود هنازورزض در
 كب ازرعحو لبلد سس
 ثمردتتولم تور دتس وط م مرضا

 نما وف زوببودبا هدج اطر
 هسوسو فساتردکو نقل اچ عصا

 بانو ج شجر تیداو
 ۱ تزوج نجاح جایحا زاطصا

 قاراچا
 ورم بوشفوط ما
 زور و یک توتر تای

 قملؤا ءوولعو عض مارطط
 نلواضبقم بزن اتوا ا

 لق زس وفو فیعض فاعصا
 نالوارشوفو فرض هراز عصا
 هراز دنید یو ن دل وپ یرغوط نصا

 نالوا ف وطعمو درع

 فلما
 عاصر نیرو حو ندا ونوس لوس
 ا دما اکو المخ یلنغزآ لو دلولصا



 ادصا

 نییزیغو : سم ءاوصا

 دم هدب اسل رفعص زاعنصا

 را هطع ن ال وا ترانا

 ر ەرص راقص اس
 لذزذ ملی اه رص تار

 الو نایاشو بس.انم هرزو تاتا

 درر رولو هک یراص یزاصر س
 در ءراص یلیراص راص زرقا

 نالوازامو 2و اصن ر يعض

 نالو ازاباشسوبسانم هرزو نقصا

 ران الو ا فاص ءاي
 ید یزاس ,قلیراض ژارفسر
 تارطا یاون دن اجرلعقص اسا
 و نب لم بید لوک لا
 ادبمو بوصیوص بش بسح
 هرعافء تشادب ءدب «ادّتبا

 سامررب ره اعطق هاصا

 یراکوس نفسم راانصا اا
 یتاشان دنبیراب رابلص بلص

 عفاور دف هب راو هیقوص روف

 لا | ۱

 یکستسرالاسیفسا ول اسا زال سهم

۱ 

۵ 

5 

 ا س

2٩ ۱ 

 نوسقدسبو كينو اص ها هدا :
 رداغد هدنس انعم

 اوردو هبسح هدارلصا

 هنسکنالو از اطیکو | كنشاپ مک حس
 نالو الضو بوم هلصا لا

 الو ویگن من الوف عاصر صا
 ه2 ر

 د دع نایلوار ذج ان او

 , نوا غرافز دل لب توکس تا
 طرصوص مردن توکسو یعوص

 | نلف موص بو دب ولوو

 تنوق_نیلینفشوکارکدغا ما
 لا هلارایس هعماس

 كما رک لما رناعاو مدراپ ا

 . تسد هریخو ق داخ نتعنص یتاصا

 رلنالوا
 ور محور

 راجو راهدار لورص راقص فانصا

 رر وصد نانیاط راتب رلاص صا
 . رلسسزلزاوآ زادص راتوص تاونصا 1

 راسا نلنید فوص رلفوص فاو
 نالو یرغوطو باوص هدایر بت ما
 نالواولب اق ود تس وپ ٌفّوَصا

 ماری رشت اس نما
 رلزدمنبافو رلانانیاق رارهصز اهن

 رزدل ابو

 ۱ یراهورکنعنسره او رولردراعود



 |_ عسا
 هرم ور نالوا ی انعم هد دز

 نالوا يک رو تبات هد بز

a ی 

 || | مال اومادهاهرزو یمالوا غر افز ارضا
 كم بلق دع هلا 4

 راجرخ رافرصم رلفرص فارما
 وسحر فرح ی ور هډ عش فرصا
 كيا وف ا بودی اح
 تو مرو ناجا تم ها

 تونس سوج U جالسا
 ری لعربص راطصا

 عا عاضن اول ر و رص

 ۱ و تو عاص

 دلو هک كلبا ارج یس نانلواریبخ

 | داور شم و ال اهنسا نوچ یا را ۱

 نبر ییدوخای تجر
 نر جدوص هس هج کن هنسک

 طابع فم وفوا موضى اعد بوک

 روح نظفحت نوح روپ لیطضا

 یلّسار هفرا )۲ تفافر تیام ناجا

 کیش مداصت هم دص مادطصا

 مس احولروژ هنر رپ نص
 داد مش ہد یدو ةتسزا بال طعض |

 ا كما خاو باما كچ ؛اموصا

1 

 نزد فص فص قافطص)

 ` تسود تبآنو ید اص رلدص ءا

 | رلنالو اب اطم هرال وو ایرالاعفا

 مر رم

 ا.فشص

 لوا هتسعص قلو ففصم

 همراصم مداصت ا عصا

 نلاجو وطو ماچ هثرور هر

 صوف ۍ اعم ه دلع و نت حالطص

 ۱ لکن الواز اس اا
 E مر ەمام مالطصا

 ندسد باقا

 و رم مدا ايضا
AOR 

 نیاواکشودیص ا
 e مایا نا

 دن !ناکساو
 قاهر عد نتج نوا جوک اعضا
 تاکسی که همكم دا

 و اثدیداع وی وحد وخابرگزاعضا

 دمای طل وا هدیسوشراو بوروجچ

 ر وش دو چوک دايز ول وعصهدابز بعص

 جوار نت

 گمیوقالوق نكد راض
 رب ارفحراوحو كلحرک ز زاعص

 تالوارگو وریعصو یک هدایز مص
 روم ب تما

 س
¬ 

 .٠ لیا ںعص كمررزدحۆكو

۲ 
۱ 
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 اوسم وکدوخاب تند شا بسانمو .

 نمرو تشک راقمرپ اعصار
 عساکیانوا هدمدر ریل ید
 رول وا قا و

 رالواو م صتمو ناام رلحاص بیحاصا

 رلشاددقرا راقبفرو ابحاراتسوهو
 یرافادصوقدص راهبدص قاس

 رنالوا هدابز

 هبشروددقو تیک نالوارفصا غا
 رنالو نندایرار اّتعاو

 ` كود هبلاق هما
 ربّفو رلنامزو رلماشخا رلذیصا لاصا

 رکو نوا زماروتباتو کرک لا
 قلو باوصو بوح هدي ارو هظحالم و
 لکوو لو یحاص بنو قرعو
 قلو ماع هن ومحو نک ب ویلوا
 هیثونحو دک لص ابونوازکو ها

 هرروایلوالم اع

 زرادساپ رام اتش
 كمددنبا لع وربص زا ّضا
 كجا لتوص زار
 رلاوب رد راغبص ابا
 . نمړو نانب شا ینمرپ حصا
 ندم یکیا نوا مدفرب رایو ید
 ردنرابع

LC 

 كَما هلاماو لو و فرص قادما

 هایم يا

 نالو رب هدین دروصق عهد ا
 رلذالوایرب ندروصق رج تا

 رلنالواهرز و!تصبولوار ذی وایو
 نیا هایم ها
 فرقو كلام رلبحاص , بتا

 الو لعسورلنالوافصتسو ران ال وا
 هنکس یلاهاو رلفنصم راطلومو
 سیر اضناو عااو رلنالواوفرو
 دوخا ن دروصف نا مک خاصا

 لزا فرب ن دضرهو تلع
 رلزاوآ راسس رانوص )ادص ا

 رٽيص رل هزاوا
 ادد مرکعو كيب تافو كلوا ادصا

 قماوعنب لرکوک دنا بودیا

 كمردنیارودص قمر افجر ادصا
 هب قالوق هلبازوک رلغدص ادصا

 ران ول وط اضعانالوا عقاو
 میدرساو میدم رلف دص وادا

 ءَ

 یم لبام هقرطرب
 روم نال وا چکر فدص قآدصا
 موم ؛ه داص هدایز دا



 [ تام [ سم تا
 گی نلبس اس یعزوب 1[ رایبخ رااوریخ رام اس

 توا نانلوارببت ن اوچ ناش عمد یشاپدوک ڭا

 دپایابس باس یزو || كمددنبا تیاکخو کش اکشن
 ین انشا نناکدل تضلا ناکا نالوا زا بنس هر شور نارع لجرزاوسا
 نولو ودب هدابز عن هد ایز من شا ۱ مرا هانعمب / رها

 سیر ابر ترش رلطوش ظاوشا صدا ءاتعم ویا :

 هرگی دی بود هاش اب نددوساچ ۱ رولو ورتب مر اط میر نیک کک

 یراچیافاوط ا | راتیهرل رامسر رلکش لاکا
 یرکسالکرک زوزرآ رافوش قرش | دا صوصخنەالو رشا موول هبشو
 هتفوقلغسراف اغوغ هتف,تیونم | | لح نوار بتم هبنشم لاک

 -  نالوارافیج | | هف هافوحو لوارب سعی اوجو
 رثدیتواپم دوبش رادهانن دا كن نيبو عضو مد

 ثمر دیبا تداهش هنیرب داغ || | نالوا عالی رغ یش یزوک ز کتیا
 ر-تلقبا بک تر زا دره

 تازو نیکی ز مرق ن الوارف بہنا 2 رسل موول هپ شو کشم مدایز 4

 نالوارارمانو ولتمهش هد ایز رشا هلو بتلموول هبضو کم نکن سا

 ؟ووسهنواوزرآو لب دلننسا هد ایزی ۰ اس طابت لآ ناوبح کا

 را غض تاروجوم ناتیش اس بدان دیا هرلمرحو سوب کا

 رانو واراوخاسو زس رس حاشا ناص لمبا لولعو نملفوف ماین

 E كما هفاذا هرمکبوحاي هه فرحوا
 راصناو ع انا رور | و یو

 ی هوودرْوف هوول نال نایشآ نلفبصبوبرکبا بوفروف ز

 با ۱ هاتفع ی یوگا

 بیس|رتفاچهمداصممداضن تب یا یون و نالوا ھام یقآ و فراعو

 یعوطو كشر بوراو یرغولعباَص كما نح اس د هزولو نالوا اس



 ا

 a رلمزآ صحت شاشا

 نالوا تس هدازرکح )زد لی دس هدادز ز س 1
 ردالواولنوفو ترسو دیدش ان

ES 

  0ررر یراهارشو ترش

 ىح هيمو | تغر لولب رار زاشا
 رررش رارشو رل هضم
 یرالها تشو

 ا

 رتمواع ران راش 9
 رال وار تموم رع اضرش یارش

 ترحیم رحم ان ال و و

2 

 قلوارخاد مدح ندنضوکو موا
 e ریش ززک راک لا

 ات انا ودانسا نیر اشاح هرب مح
 و
 رايس نج هلچ رار برشا

 رناپ داب : ردعارش درسا

 لو سو شواو ی تنی مدو لصف سارا ۱

 كیا یمراوص نمروجا ب

 ما هدافاورب ردو ناو ۳

 را هکر وشو دال وا دسار زو لا
 يرشد درحال

 روم نسورو ق)هرونمو شور قارشا

Tok 

RP A 

 نالو امر و نیدرش هدایز فا

 لاباروح گبودبا نل ادع ضقت طاطشسا
 نا بای دبایاقو نیاتافو نوا باس
 رام واک نال وا نوزومو مولفم روس اقشا

 ژر اب نیر ولع نمودن روع لس
 ز دیمسا لر عطر روم سا
 روفرپ تاعاعش رعاعش دعا
 نال 9 یحاصلفعوروعش ىش 1

 ج مس

 راجوکرشما رتبلوخشم ریخش لا
 یل وغم مرام شا هنشاب اقشا
 والوغش دوز ناو دانی نم

 ران قیفوط لو بو لپ اعا
 حالعمالوا هتسخو لوا نتسیل اوحو

 ما بط امس نوجا هتسخو نمر واودو

 راسانع لول وا اڅ هفوخ رته

 ما تانعورو دعا فوخ اف

 نل ہناوید نل ہریخرقع/ یک
 نالوا ہناودد دسار هرجع سا

 نالوا فان هد ایز هضارما عقد بش
 ی

 رلاود  هیودا رلجولع راس فسا
 نلرفیش قلا تحدوری دم رز

 بم نیش ن رتفشمو یس نام

 تالو نالوا کد رلآ رش



 نالوارسروعوا هدانز ولتمانش دایر ماش اشا
 ندبا پرس براش س ی داش

 راد الورسروخوا ولت اش هد ار رام سا 7 شا

 رلدوحف )دب رایج رش حبش
 قمروبوطیتراق قمرودوط عابر
 رش ۇمو ءا ب وراق ىد الوا لابس 1

 ندنس هجوقر نوچ با مایه وربص
 یگ راو هی هحوف هود نونا کس
 ررظ رئم رش ماشا
 ر راید مي اشم ہدایز هیش هدایر هه

 نارلشوو هیض هدایزو الو! ۱ |

 قلوا نیروشو نیش و ی شراو اطا
 باشسرا تبر هش نشا

 ید کس هددمرد مالو اق وقیالو وف
 قو ناشر قلعاظ خر شا

 لوا تو دیش ترس ترش داش
Eeلب" لم .هود  

 نیا دیرخ قول نوناص تا عب دشا
 دب وشو نلغاب هطورش و طس طارش

 یمهرواو قلاعرو دا
 2 ء۶

 لامج یهود نارمشاا
 ناو د هوارز زارا

 | نوجرنیبینوفهود عمر : ندیابرش براس نما ید 1
SEدم ۱۳۹  | 

 ۱ اي نلولع تو نو
 ۱ نوک نو
 ۱ یاب اس شا
 ۱ ۱ ر اقشا

 قلوالاجو دع) عرع
 راپطا نب ینقو تاش ءا
 9 كم لاحر اخاو نزح
 rk 9 بولراص لاشال
 مش ینمولفوف افشا ۳-2
 SF تی نتسا 1 شا

 قلواریف ینبلضابب ن۶ا ا باشا
 قلواروهشم قلوب ترش زابیشا شا
 a a یش
 یو ادنموررآندنکرک ناسا

 اک ىج ەروک
 نور یل واروهعمو بولغ ء ءا

 ىق نىعو
 رللحرد رلحاعا راز زاصنا

 مد زررک موم موم روش نا
 وارو ترد نالوق وچ نارو یجاغا ج ۱

 ولتعایتوروسج هداز عیب هدا شا

 ا

 رثب الوا روسحو عيش میت



 هک زانا |

۳ 

2 
 نالو یلعتمو بوسنم ریس ایما

 کړم۱ كارما زاریغر
 قمرافبچ کشو نمردلف اسا

 اکیس ی لو
 رمواکرووم ابط بودرنکوس زار

 بارکد ننفح هنر گرو
 بت! تشو ورغاکا

 و رثلادند راشدد رلّتس ڻاتتسا
 یر نازپرعو رللاس رلشاپ
 رلوافوص راوسراچ رافوس اونا
 نول وا ننکروژ هاپس روا

 )وا هاشداسآ و یحار هدوسا روس

 یکریزو قلهایس داووسا
 و دوشآ

 لوس باز هلواهدروضحو ن حار هد هَ دما

 نالوا موهم درکمول رک, ا وسا

 ىدە قله ايس داوا

 حو كل هزوک كابوس ن وج بانر
 بوریا ط ارقا ه دیصوصح مطو

 کاما تع اف
 گزدروس ۽ وب يوا بوی ووا

 قمردروط هرزو]ه اکو ظفتو
 درک لع نداروه دایر نددح لاش ۱

 را هیاراوسورلرات رلفوا رلهمس مسا

 حلراسا مارا روصح تحار

 هل رایج ما کو راوس موازو سوفو _|
 ےک

 تعا

 نراضامٌر لو ماوه دنر طاف صد

 یدلوفهدایلزاسهدایولنوپس هدر لس
 نالوا لانو نور یہا

 نعطم نامزد ر سا
 نت تابا

 اط ینیمررر نا
 ۷# را رل لافیس فاش
 قشلاج هم داصم مداص تیسا

 خب رازآ رو

 هلا نمش دهد مرا ی اشوط وسا
 هرازا نوب! نح ووو نالوار ورک

 ناضا یرلکدرّوک
 را د ضوعو یمولصا شیما
 لو موم ها یکم فساتم بسا

 نولوا وکرصوزو دوىرغولىك نوچ
 ن الوان ونې شوشعم ناوی د ید هسا

 ادع توقف هنس لج هيب م اعط شا

 بوربا او هان هل وا بیا هد

 او حم ادعناضاو كابا بیو
 فما مت و م تا

 لاین ناز فوق هراشا

 »بشه فتو نم اوتمرلع ن الو
 1 و اهسایوخاب مع کرم نا دیا

 کو مرویود كچ ارس افو ماس نع اسا

۳ 

 هلم راجع رلاود )اش قاسا



TT __ 
 عوبشاب یسعرس رو تیمش سه

 او ضا نند جوس جای

 بوس ناداوص تمر وچی اعا
 م شور وسودو كمروشود امسا

 نانلواراضاو كا اطخو هل ذ ںیم ذلاکو

 | دنبال اطبو دن یس هنجلرخس ا لتس
 ردع م رټس مس
 کژرصوص كمدزبانوکس ناشر
 لف ناس نباش وخسر ایا

 یر وطوا بوربا ذاا نکس

 نالوا نکس تسم شوخرس کسا

 نالو | اصواهدانز نکاس هدایز سا

ب دانا دیا هېر وسوجم کسا
 ن

 ضانخ یو باب و 34

 كمروٰلس ءس

 تماس كمروک بوپ اف بولشا
 ممه ہا ھل ر رلولس ٰفواسا

 رطالوا كلام امدعم

 کمر و ها نیس هحواب یالشا

 نموا ك لاخدا لوکس
 كالس یمرامیچ بوریص لسا

 مانال ارقو راتاو تعاطا السا

 , یر بهنوش یرارنس وطن اد

 شافعی راح ن الو اراعساور اهظ |

 نرو ند نالوا بروف لوم

 کلا

۳4 

۱ 
 ۲ ی 1

 قلوا نابسم بو دیا لو قیدرذمو
 هسدرهاساو نالیسم رسم یی اولا

 ر اوا ولو بوش

 یاودا لنح رلحاالس رسا

 نالواولتعاطاو مس هدایز تا

 یو
 لک جوان ناس نیک سا

 ردعصو نفرح نانلوا طفل و

 ی ونعم لرو ىس زکر ان دا ما
 راهظا ځه درب ن دن اد وج وم نالوا

 ظفانانلوالایتس نوچ رانمحاو
 رهان دا رسا سا

 لإ مضو مساو نزببسکو ۽ ءان

 داطنمو مارو لوا ی dl ا

 و 2 و ام نام

 نالوا درن اوجو یو می“ هدزنز 1
 رارعهروالام مو ک ن دض ایب سس 1

 نال وا ,دنک رر ال اچ میراص

 :تالواتسکوتو مقر و یاس هدایز یا

 ۱ ولو تروص قلرط دط لاون



 لا

 درس
 دعا باعا یمثراطبور جو طاع

 دنيا ناجي نتسبا مردزف ناعما
 نسردرقروک نتولغ) نام ناسا
 نالو نا هدایدلا یی هدایر یا

 رلنالو نج لا ز موج رد ءا
 نولس د رمن ضع ورسو نالسرا دما

 لنس هلب اناس ندو ړو ناوح
 للو ج رییس بولوا عف او نیب

 روکر م لس هلبس موس کر
 ووا فاو لیزومط زو لوخ د هجرب
 قلواشود ہہ اوصو تسار ایسا

 تدوفتیاو ر هدرب رل دس لادا

 رافد درک نانلوا ېز
 قمقراصبور نداولاسم هدرپ لادا

 رثروصق )هضیقت ریییعرلدس هدا
 ثلربساو تتباریسا نمونغاب رسا
 تلعن ولن وسل نوط كیدس رسا
 كقباببض تمدرنوک كروي ءار
 رقاضوط ررپس 2
 رصوصخ نالو یخ رلرس و 1

 كنا مک تدززک نتوطیخ ارز

Eاصر نرع«ن راست نوچ و ا  

 نالوا نرأع ندنوشروق برما
 ےس ےس مس س 2 ےہ

 ساو ران هلواولتمابودب لتمر
 ندل وادی اجهدایز جرسهداید غرب

 رظاستوط رلرپسا یرتما
 ر هو ردزابو رهزججچ لر طس زاس
 همش مر ریاک راطتسا

 یس هلوطناویح روحا لسا
 تست هد هب دو هبمزا بسا

 | عنتاااسنییاقاذخا
 دصز تا

 نانا سا تا را

 نالوا هجو ووپ توت ی
 ر قر هلو|یزاومهنسیدصا عضو اوما

 ترج نکس ریز واسم طخ نزد

 تلمروتداعس لصون داعس د اعس)

 كمال راف راہب راس زاغسا
 كمر ۍولطم. نمروبیسا فاع
 ندلواولتداعس هد از دصسهدایز عسا
 VED نرح/ فسا

 راندلواررکم رافساتم رافیسا اشسا

 راکو رش دک هلو رارفسرزاقسا
 رباب راددج

 ۱ ۰ [ ۵ د2
 ندل و وا دد ایز لیعس هدایر لفسا

 ۱ ۲ ۰ 3 ا

ON ۱ 7 4 

 | یمهدن بولیج یرب حابص راعسا

1 
 ز ست

۶ ۵ areas ی 



 قلواسدیما نما شاتر

 :كقبا قوس نمروس ايسا
 4 نتیالاھتسا هلاوسم 9

 era تماخو لاش

 بودیازاتخاو بازنشر
 ا ا ا رصیصحم هیسفن

 دهتضرب راسا

 Fe بو وچو قلوا

 ns فسا
 دع نحو بجا

 ی مو ط هل کو و

 كن بلط تبم را

 قفورکو ناف ورک ا ریش
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 ربارو هرلعدوحاب هدنفرب زا
 نالوارهام هدنعنص

4 

 کرد رانونس را هن اوطس ناسا
 روال هد یز 7۳۳ نم
 كىروس ند هقرآ لب قوس ةقاسا

 تامالعو نالخاو لداش, لسا

 مازا رج یل ایس یا اسر

 رلمجو رلزرط رابولسا بیا
 راها رلوآ راما يا
 نالواربس ولتلوپس ی وقر ناسا

 مش تلوپم قلي لوف اا
 رایج رج دانسا داش
 انا و نی دنوکننبالاک نا
 ريما ریس 19
 كټ هدوسآ روح تحارر ناسا
 ار اب سر تآ ا

 لف نب هدفص افو هد دوم بسا

 رل هلبسو راتلا ر! هطساو راببس ابنا

 ۳ نالوا مت اد اسا
 نالولهامهدنعنصابو عت نت
 رل هدرب 4 ا زاس

 _ دمیادع لولحو
 احهفهلزناص هیسور و

 ك یس کیر لب ارداب نیش
 ناو بو فز زایعو اوا هاا
 تو er زات

 كما دع هدیدان كعب درب

 قلالدب كمردت
 اور

 رمرآ هتشو لا ربهطن ی
 یس هبازودم دوخ اب ه دّیدلیراف نامزاول تاممو راثعاب راچومو |



 دا |

 ا نار

 نانو نقرا هاب دایدرا
 1 نمرو ب ورک كباترایز زا
 دنباقوب یافت نادرا
 كرب كلر نادرا

eران نما ردا  

 قوشنا كل هدرزآ درزا
 ورک رنو و دنا هدززآ
 ندلوانرکلب لنرنام, قرز
 ادا دید شف ۵ ا
 یراق ن دنر حاعرا

 رافافوص رلقبرط رفاه و
 نالوارادنیدو عاص هدابز گنا 6
 درو ماکز كلارا نفر هکر 6ر
 درد ارور واو نا بو وا6 ن 6ر را
 هاو هکایورصل اخورادنیده دایذ >
 ررالوا انکایورمل اخورادنید 31
 اسوا و نامر تزہ ن دلو دنیاو 1 دا
 نلوارمسمو مشق
 تمواطو هدایای لالز)

 تك
 1 اراک نو تو بدا ایج مرش رنز

 راذوا ید یرفواواو رللر کلا

 نالوا د ندلوادبایدوجو را
 یلوایزا تبلدا "را
 لورا هری در اکو نام ولوم ع امزآ
 ردم رلقو رلنامر نانا |

 ن (e هدر نلم هند و

 راتدم رلتفو رلنامز را
 لب داکت امولع-یرزک ور

 رادنب راغاو رلردلوبرلمامز مرا
 راهجوورانعچراشا راجوژ

 یرود اف ولح اید

 ادم کک

 ۱ هاتف, اهردژ |

 و4 هاتف اهدا

 :اع نوسم شا
 ما لنت شا

 ۳ بولو ن راح واط صار اج
 هفرزالوا مسمیتخج هنلوا عفر هتوف ۱
 رولواقالطا ۱
 یلنم یک اما
 راف ناب هروص قو روتعم رلیسا باسا

 را نه راعوبسا اسا
 یابرارمه را رلذاتسا ۵ ياسا
 ۱ هام ذی
 رم دوس رو جاسا

 2 نالوا هری دراکولنامولعم ماع دوغا
 رک



EK 

 مدعمندزمل وانربوس تاصاهزا
 رکا ندوات واع نخ لواری
 نبانیکسک . نم هلب فاقزا

 فلک تنح و رو نر جركه ر یار
 لو دلو دو, نایفطهنیربو كا

 درختی زاغ

 نموفنیهد لمر نهر قازا
 .راراکرور رب راجو 2
 نالواولتسارف .کذ ولتوایک ترا
 نالوا 5 لوب ا
 قلقلوا مساوو لوب درب

 سال را شا
 وار وحش تً گرا

 نالوا هاشداب ؛ یعروطوا E نس ا

 نل ال د هنا هدنباهآریمورص ار ا

 نایبرعو ند نکر هکرزدا دا یمرافزدیا

eولزا رولوایواسمو.  
 من ندیکس مرا ندی رو

 و توب هرکرط تاو او ل ى
E, 

 هرش ع سرح "زا
 ل اقهوساقو نن ههو افر ببس ا

 ال رشترفن کیسو ن یک ہلرک دا

 اال واعو یباعایولسییورسو

 ن الو شمروکر رکو درد ییدزار ندزآزا ۱

 نالو کرو رو درد ۳ ةررکم ترا هدرا ا

 را

| 2 2 

 .. ودزا

 ٠ .٠ مدانالوارشلوبصالخ _
 یدو یراعند دو دف او گرا

 |/راژفایراعوعرافند هلع و دودی زهرا

 نالو!سدنمو خبسو نا نالوادیهال زد

 نلهدازآ نلدازا یا
 O تبذا شد درکرز
 لایت و دطوف دج هرو اسان زار

r ز 

 ۳ رالو | بوم هررکو درد ناسررازا ناسررازا

 شرم هسرتک هر

 لس دا شخد زرک درد شرازا

 و

 نولواولدرد نیرّیس ررچم داسرازا

 شجر ناررکم روکد درد 1

 یا ادتساولب رلزا لارا

 نعلوخ نا قون دنر, ةا

 ل راک رل هد یا
 كبار رو دو قاب راز

 لا طض ه ننه ز كما موج

 كبار لی یو منم زازا

 نمشتیسبو دیانل الف غاعرزا
 كت فف قمایاص ل ارح ءاردزا

 اه کا لا تعارز غردزا

 ۳۳۳ هی و نالوالاخ یب شثروف قطو إإإ

 مرز



 ۲ ءاورا ۳

 نا هداماورضاح داصرا

 كرو د دلت دنس هلوعمیاررم سا

 دی زمصر نمروتناتموتوف ناصرا
 نیمز رب اخ باز ناربط ضا
 نبی تنی شوکه سو
 | ربات رابط راضرا تاما

 ۱ نمررمادوس نده

 جلو نرل نب درود جاغا ةو
 "یودبل سرا شر
 ءاطا

۰ 

| 
| 

 یلوالصاو هنش اب كانيلك ۶
 راهووا رلریاچ رلیعد اع
 قعولوا .نمراتوا اعز:

 كمر وزراو تعد تنیابیخت باعزا
 یر وتروب قلروخ نبال بلذت و
 لول جنتا هراز بومه دایر + کرا

 نر یرزو ليج یرو نر نکوغرا

 ب و نالوا
 نالوا مریکری مو نوا
 ی داوا ام اد دعاھو لکا 9 زا

 ی یرتعهشادلو رافد 5 ۱

 قمار هش كرو تحقن قازا
 نوو هافروتحار مازا
 زالو دوره هدارز تاکوت هدایز نا

 نالوا هبا هدایز " قفرهدابز قرا

 رزرسا راهلزک قر افرا زا

 وسیع

i 

 1 ثاقزا

 قیطق یامرومهینبزوکو ناقنقا ءا

 تين ها كلج اقا

 هواشاب نشو تونس رک
 دع اوکنالو اررقمو یماضعاوازجلنالوا

 ودراو یراکواززولثودوموسرو

 يطب زالو رنو ماض لوکس رس
 نما تل دبا i كاعد ازا

 رایوس رلوزف رلفارزم رار جام

 قلواکوربتفو نفرغازوک نامزا نامزا
 کتب هو هیده ایفا

 تروعرُسلاقرس هحوف تروع ل ود,مرا

 ٠ ̂ نالوا نڪ م نرو

 نالوالماح یعروک را
 ناوبح-نولنید ناشواط/ را

 تباودوزقنو قمر ان بورعاوص ءاوژا
 رئاج راحور خون

 رثرب را رب ربط راتسرا ورا

 یی نالا نانو هر ید ورا

 نالولیتروکهترک یعییک درو
 راتمالع راد رهمرا زیرا

 | تانولایدراثزم قم هزسدپ را

  اضرا(صوسخ کچ اعم

 كرا دلماعم رات م وله یئ الالوفقولتاط :ءاهزا

 كنا توخ نیقروف باهزا

 | راي زیجو یراهراثسا ددع رلھر م اقرا

 سس ۱

۱ 

 بت اس

 س ص یی د دم



2 
 iie طالبا ء زا

 لم هردو لا قوخ شروف مازا

 نکا نیر نامزر
 لا ترپسبو هفح امور رز

۱۹ 

 لماههشو كس بي ار مرا

 ن طابشا طاتهرورس 221

 مس ^ ام تضایرضاشزا
 لپا فوځ نقروف ها
 لاوماو ر ن ذل اف هنر او ثاربم ثزا

 كرا كن هک اثار

 لا لفسو ب هناربمو ثرا نزا
 زەي فاکاو فارطا زاجر ما

 تی لمردودورک ار
 واط هب رش راځ ن وابو هرم ان ناجا
 نالوا وج هنآ وا جزو باغ هداب 2

 دریم چر هند یزعزوروف نر
 باررون لد ك نر یو ن هلو ا جاو

 ایفل ذکر ناوجیا نر
 یرلقانب لود ىرانزانا رلمحر مارا

 رابوا ریمح

 د اصرا

 دما فر مدرک نادرا
 ون رم وب

 درس مرید زور |

 ی ]ادر ةيدرا
 ران الوایاوسر رلنالوا هدر لا

 ار اتعاوردفيحاص مرام مرا

 ندلواولتمح م هدابز ا
 قئازوابوروبل اصو نشو: اخر |

 یوم وواو نماز زا تم ض ازا

 نالوالبلف هد ابدیداّبعاو تبق لمحا

 نالو یاوسرؤ  ذر هدایز لا

 هاو كاج هک رافزر قررا
 ندلوابسانسو ارسو قلل ,نازرا
 نانخا تبسانم تایل نا

 .ینیراط, درا ر ۰

 نالوا ترا ع ندیراط نر
 داصوللیسا . یلط شها وخ وزرا

 واوایسا بلاط ںنہشھاوح * ورا

 ۱ ناعم نموا

 مد انشا

 فط لو ازازارکیلو تاتم توش, ء تیزا

 نلفتبا ندرب كمر و تایم سز زا

 كمارایسد مرر سر
 ن دلو یم شرب نالوا هتسارا هتلر ۱9 ح

2 

 نوسپادیژمو ثباث لاین هلا ب سرا
 ردااع دهدنسانعم_
 ۶ رد هراربا نوشرآ شا

e برا ۱ 

 نمروگهیدو نمزاسوک کلو ایا
AEی  

 رلضام اد لباد رادصر دارا

2 1 

 رخ

8 



 ءار ۱ ۷ ۱ یز 1

 كمبتوا هدراچ قمالتوا ار | | یدرع تردنوا شع ها
 كم فوخ نقروف بازا  لمچنیمبرا یددع نف نوَنرا

ARESشروق كم هزد قلوابرطضم خاخزا  
 (سد اه اتعم دارا ۱ وون ان !رارهررو هديا نو اک ۱

 ۱ صبا ه انعم سارا | e هرراچ نملنوا ر
 ضا هانم شافز) !نابا قم هم طاهر مارا
 ی ليسا E باغتزا هیاهوالع تب قلسودو ل اب طار

 نبا خازور کدامزا دنورو كتي لوم ام نموا ءا
 e هباهب ۾ ر ضال طض مو ننقل اچ هلت شور هنو خام ۱

 ررهوب نیکو غقنا | كن قلباوجرضاح ك دقوم كداب ل عزا
 نمیجیرافویویغنزآ كبار ءاز لوا ی شاعر
 نوا RRA بار ناو دما چو کلام لف لارا
 کوک كنباداڼعا ننابط ر ۱ ۳۳ قلصیخر شا

 م اک بو فوخ مریلا لا ۳ ۳ دو یر ار
 كب نرشابموتردابم دنیاو ندا برپا و وارد کید هاکوولر در هان

 یل نیمو تون رص تز )نیم دید نمو نردو قورا
 جنس | ندی دهقرا لو نل طه فانز

 نلوالیبورطض بوقلاپو کیا كنب فزد بک ننک رژ
 أ قم هیر رپ ازا | او افولواروهنم دنیبرس ا0 شاز ۱

 بول اطٍهبوساط ومار ژایافراعموولو اول ناتو ولم ر مازا
 نمر چ بو رن اف نرذر شار تعاطا هاو لوا مس رو برو
 ۱ بطعن دیت دن دراعو ار او بت
 چرس برو قلوادارقیو | لبا لوف توشر ر
 اتعالصافمو قه اق هیوص :انرا | ژلاوضار نابرایخاودنسچ غاضزر
 ls قلوب تاتمو توف ۱ ۱ م ادوس ند هه عازر



 كمر ديا نحل نبرویحار را /

 یقافو كیا تحار قلوب تازو
 كو كب تافوو كين
 منا دارم نلحسا كلذ رودرا

 ىسەصاخ كل دنالوا هدحورو
 نیامورها لکاحو طباضو .
 لالوا واعتمو ب وساد هت دارا دارا

 ران الو یاوسر هدابز رال درا را

 و رشا راز ده ۱

 قلواهتساوآ نی
ge FY ۱رو“  

 رینچ.راعارز ربسبرآ دار 1

 قموق هنکوازوک كمر سوک کارا
 ږ نرود سش ەز تیزر شار |

 یرتخم هاداپ ر کرا كيرلا |
 ر 7

Eنالوا انهسر  

 درو رود ی نمرو نزود یر

 تساو نهد ۳۹ لقع برا

 قمزرآ هلاان و ضق اف رب
 رلاعا رلبحاص رلبد, بالا

 تسرك غابو نوح شاگرد برا 1
 و مور

 راهج یددع ترد ل

 نرک هبنشراهج : از
 لهج یاددع قرف نوبرا /

f 

 اچ ی درع ترد یر ۱
1 

 ۱ ۳ 1 ¥ 1 ضأرا

 ضیا هانعم, یخارا ا 1 نالوا :هدررآ شما دن ید

 را بل 52 )نا هر تینا یک
 نبرگود نا لود فر ریزه باکو لکت( ریز نا یر

 رطرچ رایزاپ رلقر H4 ومی نالو ی اقمتحدر ۹ ۱
 راقایط . رلکرید رذکر نکا || هس هتیارولوا هسلوا هسا 9
 لول درو رروصح تحار/ 1 دلا دا نفخ ن دنظفلوک ع ستم

 ا e lak شمارا را || || تالویییانود کو ېوتیر 7 5

 لحم كج هديا تحار RE راساتوکش)روراز (مذ ار 7
 رتروعود ردمرا وکیل || عرق هکوازرک تمزتسو و
 صدا هانوم مارا || تاسف تا لا ب

 اوضح تحار شمار مارا یارا هیر ریل اوقاو هبذ کرابخا فرا
 نالوا شمراو هتنوکسو تحار هکیمآزا ۱ ماکو ل الو فک تمرح

 تراع یر.



 فن چن اقع نالو راد هت دابع راتید نایدا | ل

re ara 

IR 

 راقلناداوا اتقا رلتادا هە اودا

 نالواولعبط ۽ 1 دايز نوا

 رلح ولع زدیم اود وا
 نالواولتاطفو کز کب یهدا اما

 ربع اب كج هدروس رنهد ناهدا

 لا ولطهلبآ خاب قعالغ ای اهدا
 9 كما هه ادهو

 قنلواواط لا اب العاب ناهدر

 رزم رانامز رلرهد وب
 ا ا تا ار

 نو رو |
 رم و رم

 یرحاصةواکزونهد دیه دا

 ی 9 هر

 نرس روب ننرکهجزوب نايا

 نال و نداد نال و !بذآ ما وايد ي برا

 یور ور ۳" رول می

 حس روج منو شد غر تیدا 9
 | یلبف لایس نف بوترا ارا

 هم مس ترام مش نر ينو ؟رروهشرز 1

 ا هی همای نا هعاسآ لعااتفا عادا

 كررت ارح ن ذلو ت اط نمر اط قاز ||

 مع راشوکر الف رتدا ندا
 هنااا ازالو ادن هم ت وعد هتد ارع نکا
 < مے

 راما او رادود ع راصومعخ راس الا

ans 

 خدا رلممع رلذامرو رود ژرود زاودا

#۴ 

 ےس د رو

 نرياتدابع هنا تسر صا تسرزذا
 مس

 ین اخر اهغ هلرتسرضا هک نا دا

 تاربج نّسارور جاعذا

 كاتاداقناو لاتتماو تعاطا نا ذا

 كنا منو وب یوم

 نالوا الریزو مهفزبت هدابز ی
۳ 

۱ r er 6 ۱ 
 ۱ نمززک ور وکه برطاخ دیر 11

 | نالواكرزو مزنو یدهدیز کا
 | یراجاص تاژ کد زا
 ۱ نالوایاوسرو ی هدانز نیلذهدایز لا

 ۱ رثالوایاوسرو لباذ وا

 | قلق رعاك یاوسرو لیلذ الا

 الو ایاوسرو لد 5
 تزاحا تضخر روس د ندا

 2 و? ۶

 شرک نالوف / ندا
 راند رلعوروف رد با

 رد اچ راتاط رتذل رفوذ قود
 _ كبالاسرا نیرذزک تاَعذا

 قمر افجندرط اخ لاهذب

 _ رفع رنه ذ اهدا



 نالوا یش ار دی دآولبدا اوم هبدا ها

 ندلو|قاعتمو بوضم دا نر
 تاصوصخ عیبوشم هبدا ت ما ۱

 كيا لال ناوری زار
 كتبا اننبوولبوط تمیزکرب زار
 یموفوربا كلنبالخاد لاا

 كنبالوخب لوالضاد تمرک لا
 مان كم نارا

 رانامود رلنونود رلناخد يا

 ران شا رذا ا

 فدا دادوحو كيا مالک ءار
 قسوفورا دنباید .عرذ)
 تیک نسهلوعم كيدسودوس زاوا

 روک هکر كبار و نیت هرزوا .
 قمل كنيالفعو تساز لع لر

 اط م٠ نسب قم هلو |كىنو

 با هامم كارت
 | د انع هرزوازوسرپ كبایوعد اعرا

 كبار اع ناب یی و ذکو كجا

 رزان نانلوښع ههل اعد هيا
 كبار فریبا لبا دید, غاز
 گیا هام را

 ریش نالواولیموک را هنیفد ناجا |

 نالوییدیاعفدود ایز فدا
 نالوا هضاوقافوا هدابز قفد هیایز قدا |

 و کو
 و او دا

 بدمزا كکود قتلافوا قاق

 كم نا طاخو كم هر ونک مطا ۲ ما

 دمرت لبا پيا اشن يرتب هنض کز
 كما تابا تمزسوکلپلد لذا

 كَما هویش وزان بودب لح وسو

 رناهرپ رلتراذما رهیلد ةر
 ناز هایسیړیفذ ممل
 هنسکنالواندرشب عز ناسا مرا
 كلر یککرکب ورک هنضرب جاما
 نثوصورچا لاخدا قامزا
 سان رلمدا نادا
 ناسارحالعف, هلببس تسوادم نامدا

 كم البم تراهم
 یرلشابزوک راعمد عدا
 رايب نالوا عه او هدامق راع امد دما

 نالوا ناعتسو بوضم هم دا یا

 ناضا یو
۱ 

 قلمدا تساسا بمد

 نالو یت هدر ندهدایز ندا گر

 ن الوانّرجیپ یرادممو

 سان لذارا اتوکد سادا
 نالو اول هدایز ندهدایز قدا

 نولو ایرج لپ یرادّممو
 ردع .راضرم راد ِءاود

۰ 

  1 1حسب

iN E ۷ 



 حسب
 را

 راتسود رلذیلخ ۳

 یر هی شوف رلیدخ بلخ ۲

 نعوولوا لابو صل اخ ن داں ضالخا
 قلوا نابایو تسود ےیص
 ناو تسود نالو یر نداد شتم ایا

 تاناوحو رئیس یراق رطلخ ۳۳

 |ادوسو ارفصو ماغلبو مد ا او نن دوحو

 هعیر تل ایس نالوا ےس

 رنک هنر کر رلفلح توام
 دو شب راموف رافاخ قاب

 هاو روهه ذ تام ؤد داوا فقم

 : کكبارافکد دخ كمر وخ لوکی
 ایرونالوا اوصل اخهد بز شا ۱

 نالوالاخ هدایز نهیسو |

 نمدرصابو نمررنوسمآ دای |

 كنزیک كقروا كچ کورسز ینا |
 نالوایمت كی نررب نم
 رودارپ رشاد راخا نوا /

 دلردارب قلشادن و قلخا وا

 : اننالواروصخم کچا هیوا بسا وخ |

 نالواولوفروقدایز فوخ هدایر نوت |

 نالوا باوصو ری لھا چن ا

 8 رابسا رللیخ لابا |
 ن الوا ریخته دایر وبا هدایز رخ ۱

 ندلواکم نکو
E ج 

١ 

aA 
| 

 اےساو بیس قلناداوا تلا کیو

 هڪ زالو این اعام لید

 اریمزاولو لموزبود كمر وچ رار

 عظنو بغز و طبرو طضو قماللوف

 زواج ندحرخرادّعمرب نیمو كا
 ینو لإ فراصم الفتو كم از
 یر را هجا رب طفراصم

 كب! ةر یر هلا ندلا لمم لو ادن لر |

 قلوابلاغو كالا ندو
 ریاعد نیسانعووسب منا ق ھت ادا
 قلف قاب دعا مع مار ةمادز

 قلا جروبو دن هی نادا

 رنالو لو ند كب راندا نکا
 رلیلد اد اوا رتل رتادا “اودا

 نهطم .قیرباوص وا
 ار مهطم یرضرباوص را سادا یوکدا

 نحو هلماعم تل هسان عفو لوق دا |

 تینا تست هاتف ۱

 رايد الها رابیدا ادا
 کم ود بور وچ هقرا :كیورک ردا

 وصهدایز رخ -]
 - تان ِ

 . قوا نانسدرپ بولوارتخو



 نالوا لمع نوزو ا شنا تاع نايزا 5

 هتف بولرفوشر فی قو مان وا |
 نلواعشراق ب ولو اداسفو |

 یا واھ كما تارىق لغو قات |
 فنر بیشتو باز نی, اما |

e 

 نالوا دارو لوق فود رای ۱
 كار تضوریک قلروف تنارک لای |

 كلبا یلناخ ل بار دت هتناماودپع ناما

 رازیف نواغوازق راندخ نا 1
 تالواراکریج 5 ۱

 :eer هرانورنا

 باد هنفرضورنکن اف قلا لا
 ر همش راس زف ر ۱

 ناو یکیکوص 4
 نلف نار ودابر كابر ارش
 نما )صحو لی اهشط مرام 73

 لمرو قلتو زا نئازواو ۱
 9 یو ثوهربو كن لاج فرا رب ق رخ

 نالواناسرهدایز بارخهدایز ب برا

 ایج هلوارصاو کنن رکنافو هر

 ۱ لس واجب نبوی قم ناتو الا |

 وارد افغ ملک دنروصقلد کا شاد نم ۱

 نالوا قلعتمو بوم هرخآ ی :ا یورخ |

 مع

 ۱ نالوا وابزرهتساگوندجف بتا | |

 یر

 9 1 2 4 وي

| 

 ۳ هفش راتنزیغ رخا یرحا

 نالوا نیس ن الوا هرکوص ٌكوسو
 | رد وب هوسو لزاس راک نيرا

 رلمدآن هوا لکه دل امر هیابندو

 كما ئاوسزو لئذر ءار
 نالوایاوسرهدایز لعذر هدایز یا

 نالواواکعمط هدایز رسیسخهدایز حتا

 لّباولراکومطو تسح ساس
 تحاول ارك رابح اکا

 نالو ناو ان دهتشارک نالوا
 “رامون بورتو یان جا

 نالو تشر دو ت هراز واس ونحت ەرابز 1 نا

 ر نالو فرو ولوروفهدایز ی
 وام وصخ هد ایزو ضاحتهدانز سا
 “نا عصاوابود رت وکار رک ۳

 نالوا كنز زاس ولکتر لشي ررصخح

 فو طاش رخ زا
 ڭا داب ندتروکورطاخ راطخ 3
 نما مه قم الفص لر خا

 رلیترو۱ رژهدزپ رلافخ ةا

 رک یرافدق اب شا کک
 نونو ىلا _نقلاشوب :واشا|



 ریا

 هنیک قانيغراد بضخ ةا |

 توس

 تم مس

8 
۹1 

 نالوا هرهس ندتساوورعع ما
 ترهترش قلوایرمف لپ زاربیحا
 رتهلسیعرا د رلیصع رلتتحا نک ی هک

 | كق باتا .نتلراد قاش

 یرلضوحوص شاوخ
 :رضضارع)کتنونکر للاخ لاو

 رال وا جا توریت و دنا هد ایز وح

 بارق

 نالوا طحویواحو لماتش هدایز طوخ

 ااش .منانالوشاشیزوک لخت
 رلن الو لنز ران الوا ینایح رجح ءاي
 هاشیرو نمروک ها كّملرید ءایخا

 هافرنالواریمتو لمینت نالوا
 لجل الان هیامغو

 یرلیلوح هناخ راد یم رازبح راي

 رانامز راقو رانج ناحا

 هزوس هدارا یہ اک اک اک ا

 شادن, شادو .رداز / څا
 یران ایبورکذ تاعوقو رلرابخا یا
 كمر دن فوخ قتفروف ةقاحإ
 كىمررنوس  اوولع تای افط) خا
 یردایورکد تاعوقو .رلربخ زابخ

 لمروربخ . زا

 2 دا
 راهاکرخ  رارداج رلاج هجا 19 Fa نار قزم زارا

 هاو نصن شادنرفرف یا

 ۱ قلا بوروص زا
 ۱ قلوب ماتخ كب ماتيخا

 لوا تنس قننواناتخ ناب

 ننه قناما ل
 خب علاطو رب بوک لی را
 لپ ای هتشپ امواب لا دا غَخ
 دی نفلآ کرک كمإ عرض ا اخ

 ۱ كما لامحا یمن اصف ژاصرحب

 نوک رو نلوارموصخم شا

 تان دو توادمو تبوخ مضر
 كورس وکی لغ للکرک كما خخ

 لبا ماکت ینو وداخو یتموقوا هبطخ تاقمتخا

 کا موز نیواک روابط
 كع ا توعد

 هزلاف ویو نپازیدووصورنس طاق
 قلابوباق "قیباق فانا
 ناقص ننازبک ءا
 كلج هنولخ للکج هریاهت ولت
 قلوا هازرل كم هرد ناخ حالا

 نفَکوق تشروکو یراق الا

 ىم اوب نرغب السا
 نالوا بوض هکر وربخ ير ابخا كمام!یعفاوم یمایوا/نفواتخا

 ورس ىم بو لعاطحا یو ص حا



 هس

۱ 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 
 أ

۱ 
1 
1 

۱ 

| 
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 ندر رتو رایی قرا و
 لب یددعرب یدل
 ۽ یدرعر نوا رع یدخا

 قطوا ءزفمنیربغ قطوارب كلر يا
 نالوقاهسو ولترارح هدایز خا
 نالواازسو نااباشو هل هدایز ۍرحد ار
 كمما نو هلاتفو برح بارش
 رانا يلوا هیراجو هلوکع بس رو سفس رار را
 قلوالان نما هلن بک زار
 ۷ | دوبل مودعم هل هلساوشما نفی قارا
 تاج خوبم اوب کونیلوخد رام بیر غار
 دنس عربو با عونربیب دیوار

 ی روارگراب رو یښروا

 نالوا اسو نایاشو فهل هدایز یخ

 هب یکیزوب كیرکنآو رببزح بر
 را هدف رو داطو یزدی
 رل هصغو مغ اردک رنزح نار
 نگ ربب دن بوکان دنلوا روما مک

 هجیکاپ نالوافراع

 كما لاردا لب ارح نمود شاخ
 نسحندیاتاغفندتورم كلوا اسا

 كمما لماع مزح كاز واو ءلماعم
 ۱ یشرهشار_ ملت مڪو
 نالوابسانموروغف اپ هداپ اشک

۱۱ 

 قعدرتولناط تباولن اط ءالشا|

 ۱ مالحا ||
 ۱ نالواراوکشوخو ولت هدایز لا |

۱ 

 تا ر
 هست ادبو طبشیتبافو فارطا زاَمحا

 و ی
 ۲ ب تنیویابو هصمج ساصحر ۱

 لو نیمع)عاو قلوازیتمو برص ناَصحا
 ˆ | دعاشرد نمرزکهرونحزاتخا
 ۱ نالوار ايم دايز ول هدابر تا

 قوا یحاص لابقاو راتخب 3۹

 یردغوارغوا رادح دامن
 لا رعو تناّمحو نالوا رج هدایز ک ۱

 واز! یووضح رایو نیا نو اوم دايز
 رابضغ رلتوارع ر ذّمحن اقع

 كارو لیبایاوسرولمذر زاما
 قوا بلاغ هرزو یی مص قم

 تنمررتیادر ن دل اظیقحهمولظمو
 لالواسرابعا و شش هدایز مقح هداب رخ

 | راخدم رارشاتوریدلروبب رلما رک ما
 | ما عمن ددا هو قیقراوتسوننم مع
 | نالوالقاعو کید ابز هک
 | نلووناطونریشهدایز لما نسا

 | - یزهمزآشود ردح
2 

 رلراپ راتازغآرلکوب رل هلو حره لم
 | - كلمنا ربك كنلكولوب لاا



 تاب اص بم

 بیجار

 ۳۹ ف

 E HSE ما ا
 نلوم رویلکیفو نلولاپب زانا. دام ضوذکو قلو موم سابح اس

 ننوطولف هدرابنا | | هپنلارتسهبباچ با
 | قاواوشارو ینیشات قوی دناوعو كقياهشراعمو عازب خان
 | ناو مع وس هسا بؤر نشررشود ملا قمردل !تماچ كدا ت ماج ا

 -  تنازیهرپ تنبیلراربهرب انا | | تزلثدح قلراد كلکهبضغ اش
 قاوازو قعو تابادوقو تکی ات دنزوکیونکننفاص كنار ادا
 | یواجاسو قلو نو یوا و قمشارغوا نودبال فو كاج نرخ

 نا جات اسان تبع جان كنعانایشفج تاریخ
 . لا عج نمولپوط زین تننزووونک فاس تبع زارا
 ۱ . ناتا سیا هاتف تو
 | اواواعهبارهتو تیمبهدرومو ۱ اچبو مط مز شاشا
 ۱ طالب مان لوا داتسا تلبابکتواهم تارا

 ۱ ۱ كما هرانودو نلئاطیشو هح لاا نوازا ماي قرشا
 رقاب رل هدرپ راباچ ناجا ۱ نموا مخ ىملوا تمرح مارا |
 لب نکن یو ایا جاجا ن دج تز دور ف تا 1

 | نالوا ناو انب یرشاطو رشا رارچ زا اوز نورمن رفت هيلا
 ۱ قوووو کناف بوفروفنقروف ما | | | قفابوطبولوا مج لحرب زاتقا
 ۱ امنای هی او و , ىا هبغ قاطو هژادو عاما م ن

 را هانم يا ىل رهرونمح ىع یچ هروضح زر انصحا ۱

 ۱ جزو :یددعرب حا | لو هتسخ ناس هجهرد ندذواو

 ۱ نکی قوکرازاپ نام ون موس نلرا جو تیظوطحم ظاطتحا

 نالوادیدح هدایز نیک هدایز حا نفاس ونک لادرح طاوس

 | لتراهط مدع نلکهووهظرلثدح ا لا قع نمروكراوخ ل راونت
 5 یرلکمزوک ر دس نادخا نبا لاحت هح نامعاا | | دم ای یمراقیچ تمزوکهر روه ادا ۹۵با سرب ات



 1 حسب ۹

 یرل هقوواسع راودرا رثدنج ذاحا
 ردنوکر ون رلولرد راج شا
 كتیالد نمردیانم ر

 نالواول رشط رفاسم یابی ی
 اول هرشسط نوب ابب با
 راقحوحنالوا هد یر لانا ريج را

 رللاب رادانه رلحانج يح

 دژرب ن دنس هشاطناج نجیب

 یرلحاصنو اعم رابع راداوج ڏ د اوج

 را راوی لوک رارامج زا

 رلطسو رل هنروا رازوج زاوجت
 ر هل رلحدق رلماج ما
 نالو بضاونسح» یوا
 رلخ اپ  رطاوج وجا

 نالوابوخووا هدایز وحی
 راهبونم ران افاکم رلرچا وجا
 فرو نالو روو فوق یا نوت

 نو ترابع ندر ءا دوخ واو

 فو رو كتا توبغو ادا ناما

 لریوس لر هردنشیتوص زاها

 رانباک یرازاهجنالک رم

 نوجیایلوا 2 دعا

 نالواولکوسو توح«دایز حا |

 نالوا )ها هدایز نم

 رونو رلدپج 1۳

 هو را هفرح فای

 راد اط رایج لاج

 عمه 9
 نالو دی تم خل باقم هر هقواعورحا

 نالوا ساق ہرکوصو ىتاي رک شبا ۳

 ۱ رلموا6نالوازفانیت اطصو لاعفاولاوقا
 مهرگان الواکنونسحا نما
 قلا نوط نه هل سا

 کو كاریان 5

 بما هل اوخند | شراچس

 نما كوله تمردلوا احا

 مينونیشه كه ثداب رلاجج ءا
 . . یررقمو هصاخو

 راتسود رلبیبح اَ

 ا هانعم . باا

 یراک یزو یرماناشیدوج رب زاجاا
 هنسهراداتاربغو رلنادنز راسبح سا
 | هینباویمار|رث# وارصیصحتو تو
 می تو یقو هنس وادا تاریخ شا

 كارا تعالو رشوب تقی اطبا طار
 ؟بسصع مع هک لابا



 و مع
 سم (

 دَعوط

 ناجا

 ایا دن اوجنع الو بزود لاا |

 لیدو ردغو مظ ار

 راربق رلرارم رئدج كاد
 یر اباب كناباب رلدج ادا

 رالم رلکزک رللصا رااذج ادب
 لزوم نقداشو حفودورس ناجا
 د ومو لا مهدی مذجا

 نالواریلا عوطق«ندل ولا ما

 حمل اعم ر جا

 ابو کیلو هلو قم ابو ولی ئراج را
 , لمر رلراب رطرج جارج

 بو رم نیرو لاپ او تل زار |
 رزروک رزودوط رزرج زار

 راقارفنچ رنسرج شربت
 لس هوا دوجو راه رامز مری
 یانماو هی انوایر مادام کم ارش
 نایلوا ز اهصحاصرالوارمیدو رجا

 نوا هکر هم رنج داری
 نيا تّومو توان لار
 ]و نشنال کن و حا

 رام رلدوجو راد سچ ا

 راهنشز ال یوا نر اجار اج م شک

 نالواودوحو لوس روا رس
 لرب ارام لو 3

 ناکنع رک رانفج لات

 || حر تم تلع ببس لحا "

 دل اعا ښ دوعوتضو نا

 ۽ تونم ا

۲ 
 زالو شواو خاتو طبر دی نع و لا

 چ

 باج |

 نالوا ڭرزەداب در للجدار ج

 باکو ریرد ]دلج اخ

FAA 

 شان لذارا رافلج ئا
 و وا نالجا
 یر اهم ظع رولوا راد جا
 نالوقالراپهدابزو واحدا لج
 رلداصح رل هعلق رل دمج ناجا

 كب قاتا قملوط نیا مج اخا
 یراقانق لرز طح باعصاو
 شلوا)خاد مک دن امع هرزوا

rی  

 رو 3
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  1۳1مرر ټی ن الوج لمزرنور ا , نالوارعآهدایز ليش هدابز

 رلنامرواقیص را هجا ما| | روح افراعهاکوجاصتحافو اک ا
 ضیا هانعب ماجا هيج حوص نحا هک مر
 یراق الز اا رل هک اط زهر ماجا | هلوصحمتواصاح هوم رار را
 رارفاسم رلیجبابب راجا باا | نالواهدایزیم ولتتفهدایز یا

  1ثتباربج نزبازود زانا | ینو مامه نامو تفو
 راهوك ر غاط رج لابا | .دنبشبانس لب او جدم ءاز
 طب اراتخا كباب انا نو ءا ود یدرمکیا نانا
 فلاب اتر اجو ترج ءار هدراود یدرعیب انوا عن

 1 ٠ | كل ربو نماز كباب خار
 ترک نمزوابولکج ارج
 لینی هاکو یلوو مرج حارا

 كنب ساو سس ساشا
 لکه بارار نما وط تشریح

2 
. 4 2 

 رانه اتس رلحدم رلاش ها

 ور مارال هاش برف را
 قمولیوطتمرشودد بورد ما |. نلامافتاو جوارا زز
 كبازازحا لرکج نم اص بن ؛رکد زو لوف لنهقذر ننبمدقم هر

 یر درب بوق هل با هداف خم | لبنی عیار فاو یاس هر
 یا هلی لا کیازککاب قد ہر دل اف ندرب نلواواح فرا کھا ی جا ص نحو هام
 قلوا هنرزواقاب | | كىينو باوج هنلاوس كاناس هبا

 | یقلواوئکرف بو راوج اونجا ۰ دنیا لومییذاب لنبربو
 كتارودّمم فرص بونا دابا | دعب كلواو كنب اواو نیو هداج

 اف اھم كنتو ثیداحا هلی ارو مالکو ردبونس رانافاکم زرجا زا
 به ذم هلرب فوفو بک هی هیدرش | | ترجازوابرو هبدلعوا ردو همفو را
 کانبارئشوکو یس هشادما تصخد نذا زاوج را
 2 كلم روکهراکشنآ نلر اننا زا | رلتدمرتفوورلتانووردتباغ هجا لا



 هالوارحا یزو ولس نوغزوق ن

1 

 عذر رغم تاقافتا صوص نالوا

 ایناز ۳۳ ناس اب

 ی | وحاص تفص فاض)
 ن نئسو نیتشب لار
 د Sher ra ضر
 ا ee مدع عضو حاشا

 یو اخر تا هجوم
 ۱ قلادعو نلازوس ؛ اما
 ونوس ور ندیدلوا شقر
 5 یو ظعو ظا
 ۳ :اتمفاومود اتا اقا

 وا مهاو ءاضفو نلوازماع
 هرزوامالوالومام رن رغ نما

 9 اقا نویس کز دما

gm 92 | 
 تو 3
 | فخری ناسا

 ۱ و ی 2
 وب تاکوک كنب اکو :
 2 ۳م داز هناس ی
 2 نل ن ف 7

 فامموییزاول هناخ اتم هناخ تاک

 ولوارسروصف هدایز نالوا مان هدایز 2 1 ندلوا

 7 و الما حا ۱

 ۳ و
 9 لوبیا . ندلوارفا ا
 سد دوزولوصو ناتا
 كن |ررقوتاْناورکز كمباداراو
 4 (سیاهابجم نایت

 مرو هبونموحورجا دیار

 e وغو رآ هنانشرلرا رات
 راسو راتو لاو ر )هنض
 و رلماقتنا را رانا
 به و کل
 تم تظع قولوا 5

 وا 9 تبا 89 رادباب دن یر ر
 ۶ قو وازعاو لق

 ۱ واررنسو و
 3 دائ

 و دک 4
 ناتو هم 5



 رادنزرف رثدنورالعوا ربا اب ح

E ۱ 

 ندا وا غیلبو می
 مد ر ندلواومحب رسل رو لد

 هجو با
7 

 نالوا شارو نال هی دوب ناهن
PIS 

ERنلف  

 منم
 اهانعب هّبهلب

 دیزرف هدار دلو لغوا,نر

 ہول ناطیش شیلا

 اغا هایس ترس ولر مولع 9

 ۳ رای 9
 دلاو ددپ اباب رولا

 رادلاو رادپ رل باب رلوبا اونا
 یر اکو وف ربا باوا
 رانی رییدس رلوب لاو
 باوا رارد روپو باب 7

 .نلوااباب ی فكل ابان مت

 ماو تجاو تب اهم تبطع ها
 او" ردپ پاپ یا

 یی mE ایا

 ناچ چو نانلو]ربف

o | یت 

 ندلوا دیفس قآ ضاب
 دلاو ردپ اپاب 1

 س دو ساب هوار ات ان لپ 115 1

 اماه نرو دړر ص ننام هسا ع

 لارا هدد ڪرس نالوا
 نا رلراکهدخ نا
 دنیلاتما لو 2
 ام هرزوا كرب نیشلرب زا

 نا ره تمربو عااطعا فا

 لا ادیب قلا لئدیا ار

 ی راک
 تعارف هارب ناز لار
 رافاربط باز ۳
 سکه 21

 از منو ا قاشا

 رذا دوا دارضع ۳

 نالو یاب ما باش
 ی رناضترابع راس شا اجرا ۱

 i لاف قاجوا نانا

 یس ناخ تدابع رانی شنا کا
 مو ادام نکن

 نالو اولنشآ عرق لا

 دیجی مان نابذ_ینا| |ننالوص ۽

 : نهلوایدما ناو م اد ربا

 ]ریو یهو زاۋا شاد هراز با



aaa nan. 

 رامدنالوارا ارنب دو یداسزز 5

 بوری یدضینب كر نارتا
 3 ثعادعقداصو تسار
 نیوفنادیم نیت« ناباراظ ذر
 بوري لولم لر هرو تلف مار مر

 ۱ نانو دناصوا
 هدر ول کیا هر هری

 وع وطاب الو! هدام هلقورولنيد
 نالوا در اب هدابز قوعوص هدایز * 11

 کم وخ را راهی هرشم درخت ۱

 ناب! عرب عونصمندررح مر
 یو برو وی ان نرس تدر ربا

 نالو شدن کادو
 سومانو مان ضرع ینلقازوب "ورا
 : نںیع بج اح ییافزوکر ور , ورا

 نوانادوروفناف صور
 صلاخرزو نوتنالاخ ری ۱
 هجا دانم ا ِ

HÎلسا دیبا ترک  

 ۸۱ ماعم مر 2
 ییاقوصولکرما نوزوا نیز

 ولوفوق نداد لوح مت رلرزب هراز

Kg 1 ۱ 
  73ك

 اج روس کی

 سس هد

7 

 تارام زا هتضولتداو
 دلوارزود بولوا اس نازولوص اوشا

 نیراوداجنالوا ننزووسو
 ی كمروهدزم زا

 لوا لا ورورسو
 یمداراس كیوص 1
 قلق روج ول طابوسوب لات

 راموداهوروسج الطب لاا
 رالف ازوا رابوب رادو زا

 نو ەغازوا لمروس هغازو وا اعلا
 نالوایزواهدایز دیه هداید "دا

 ے ہر

 نالوادیدشهدایز نو ادعو رج ضبا
 لوپز رباب نراس دن نا
 تست لس ماد 3[

 لر کشاو ناک وت دا
 9 رار قن وا غوار کب
 ولرم اصالت ندلوارسا

 نالواخامیعن نحروص نوگآ ۱
 سا هایم هنوکت 1

 لوکشکرب وص کی
 e تار هيأ 09

 هداب بارشو ارس هثبسو

 ماج روشو سالاد
 كا لکو نموشرا قمر دراو خا
 هدایزو نالوا ره هد ابر هک هل



E 
 نب ارا نراقب پس اپ لوق < | بغ 273

 | را اطبش رتسیلبا شا
 ى دفوف ناوچاب هب ,

 تن د
  ۱رنو دینا مم كنیبو

 | همالوا الواب
  ۱كع ات رش ابمو تردابم نا

 لما دبی پ هنن غانا

  4لو معتمر کوز حو خفوربخ یا
 و اللوق یاد نیدنسرب لا رز
 می هلن لایق ی اد هند رنو

 مرور نلوار افکت و ا

 لر نمو بولوانوکت

 ٤| احیا شاپ نهولصا ی
 ¥ نل ابو سیم ات تا

 یر هلو|یتبمویبم ۱ < رب

Se در 

 نلآنزاص فنا ن
 | كقبا ورو منوی ناجا ما,

 رلن ايب راب ثاعتبا | ا ۱

  ۸نلایرد ززد لب نا
 | لنامود ںلیعول راع ها

  B3اا ١ک 3

 بر رک نا حفر  iیزاوا
 یک کک ع یو

re عج f tef” 

۳ 10 
 نالواراکعمطو لی: هدایز را
 مهد اوو نامر نایلوا رکا

 دمو اریرانرضعل اش هللا اناا
 رداعد مریسانعم نوساب |

 دلم ار اپظاوزابا تمروکهدوجو ۶ دز
 امار دنالاژا کیا

 "ناتو الوارلوصولبولمر شاب نامی
 . یل واو نالوفیطلو نالواژ
 نالوا نکو نالوا

 ندای كارا 0

 مد شوردز ایلوامنسهمیلفواند لا
 | كمارو ل بوو لر لی

 ست لدوجو یلیسجناندب نادبا نان
 یه یو اف كب دسو ناوص ا

 هیلخا ر بنا انالنید هنا

 || بد شاف مرنسنوززلفزاف كسب
 یاضعاربهطن هزبس هطساووص هزر وا
 لاسغ اورسع نانلوا ال نوا فرب
 نالوا نعرو لزوکو بوو جربهدایز عبا

 نالو الزب دلو ږیواچو ماد بونم نیا یا
 تمارتسا كلزسلاوز داماد دیبا
 بام تیوب ۳

 رد ںول وارادنبډوقداص هدایز "را

 دانو دانا دنییصمو درد ا
 | + وف دل يرو

 یک ! رىك |

 شرف کز لوک. یموط

E N tft 66۷ Dh gE do - gam Co CEL ° 

 دارا

 22 اد
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 فور فر ناد واه د فل اوبس
 هب او چ بولو الا فرح هد هنا
 نحو هدهزام ل اسرو ټکر ادب
 رولوالاعتسا لر هدیاتاالد
 راو ردپ یاب با

 نر كاللزرک تاطاو ام وص برا
 راو واو رابنعا نر الج زا

 هداب ب راشو فم
 ورب ر حب اب

 ۲ دلو ۳۹ ê ربا 15:
 دااو ایپ اباب 5

 و

 سا ۱ فلاب اب
 دمو تصح دوز ذال واو جاب ابا

 رلنامز "ره و رلدبا ابا

 اج نام لح نالواروم* دایا ۹
 نازی هنکمولاه ندارم نا
 قرومه* نلنادابآ نادابآ

 ال ید اکیزایاعاعورب یرپآ
 هشمبدهاچ  رلووف ژژب و

 نیاکرزاب کی ۱ یبهکیا 61 راب

 یربباوس راما نر
 تاراهب رارازیا ززا

 هز الواراس اچو لعاب ااا
 ز شزالو راہ اوو اب لیا

۷ 
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 ردم ندنرل هلک

 سماخراطخا

 روا هیسرافںعاوف وج رم انا او قالطا ہہر اس ی ایش اضع و اش |

 هل وعملوا ومل و بینرت هيس هو واع كر لفرح نود هل افلا هنیمرخا كټ هلک
 نادر هلثمرول افیاب یدرعم هدف دنلوا طافس | رحیم اروکذم ند هلک

 درز ابع ندنرل هلک وخو زرو درم یر دم كنز هلک نایوخو نامدرمو

 سداسراطحا

 فرحاهرركدم وجال ر هلک نالو سم هر حزوه اه هر روا هبسر افرع اوف
 زوهیاه مب دوخابو ندنرافح نون و فل او یس ر اف ف 6ه دعو فذح

 هلییمس ید دلو ار در وص لیل ا دبا كز اجه رب تر ابع ن دنرافرح فل ا هلی ا

 رولز میا ن درلعمج نال و یهنم هلیس ا اه روخایو ن اگه لومو
 یدرعم كن هرودزم هلک هسبارولوال ادب (قرحزوهی اهر رک ایو نذح ۱

 هاوو هډ یم كر ظل ن کاوو نام واثمرول والص اح
 ندنرلظول هس اکو هوم یراړ زم كبر لظفل اس 6و اوبو

 ر د رمو ترابع

 لوا هیبش
 یو ظفلت ل نلوا مک فرح رحزوه ءاه نالوا عقاو هدنرخا كن هلک ضحب
 رود مفرح هخیلوا ماویند هدن خا لاک ض جم رکب د بودی ا باجی یشلوا

 تلالد هنشحوتفم لفرح نالوا او ه دنلبفاع نکا ا هلخلو | هیج د فرح
 عایساو ظفلت هدننضیرقن ندنربرب لذوه ءاه عونکیاروکذمد دیا
 للهیحو فرح بول وا عضو راسا رهربغصرب هنقوق لنعول نالوا
 3 جوو افر النمر دْسم ام وا مسرب تراشا عزدرب الص ا هنسال اب

 هنامزو هارو هداتساو مک فرح فرح اه نالوا دنرلظفل هاشو اجو |



۱ 

Ta 

 ر د چو فرح ہ دنر اظل
 نان هت

 كنیبرعقاکه دم نب زفت نیب لنپسر اف ف اک لیا ی ع نا درب اکو بش |
 ددشملوا مسز اراک یس نیک كنیسر اف ف اک ب ویل واری واص اک
 31۴ مول  اکب ولو ایر ناک یر حف اکو فاو هدنلففل م نه 6 رلثم

 دریسر اف ناک نحف اک نالوا

 هلیس هيل اط و ون ی نب كن هیسر اف ظ ال | هليا هس رع ظافل ا ه دز کوشا |
 ه دفوف كن هيسر اف ظافلا سونو ارت هررو | لاح ن ایه هع ظ افلا

 ا کیدو ب ولثم ردشمل وا هدیشک طح هل افررب
 هیسراف ظ افل ایر لڪ شاشو رو

 ر دن د

۱ 
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 ۱ نیاتراطحا 8

 نا ئا دوخ بن هاب اواو هدنرخآ كن هلگر شلو اذخا ن دیر

 عج نر هلو اردا هرولرع لک هارولواعقاو ی رفح نود هل مار ۱

 | مای دم كن هلک هددنلوالماقسا نر یکیادوک ذم بولوای و
 مي او

 ر هلن روش و نوزوفشمو نیرو کدمو کو کد ذم راثمرولوا ۱

 دونلوا رس هلهجولوا هر ملا وایر چر هلکزوهنموووکدَم یرادزفم |

 شاراطخی ۱
 نکاسناتیایدوخ ای نزن هليا فلام دنرحنآ كن هلکر نوخام ن ديې

 رولر بولو هع نت اب کا هوا هساولواعقاو رفت هلا

 ر اطوار ووم اظی ملز هلک هدقدنلوا طاقسا نرحییا

 یر هلک رش نو نیبرفمو نفرو نیو نایزاوتُم

 ا ند ر دل درشم رکو ب ومو یر شمو ليو یراوتم ) طخیرل درهم ۱

 دل نکاس ن یی یس هیت نن هلکرب هرو ایہ ا اسد طقعفردنر ابع

 ۱ فرح یس اققا هبرعدع اوق هد هدا ه دل وا پیتر ن ددرلفر-نزن

 ۲ [وبشمجخد لوا تنیس اتیا يافا زج اک دم نون

 رالی اعم ەپ اروشوا هلارا ن دنرحخا لن هلک نان ی برویم ږلف لوا

 ۱ فر لوایم هپ د هرزو الاون موب كنلظفل بلعق یلتفل ی ولثمرول وا

 ردشٌع وال اهتسا 0

 ۹ خب رراطخا
 9 هنیرخا ن هکیرنفر-لا هلیازوهیاه ای زکام ن هیسر اه تاک

 شنلوا شن هلهجولو یان ن رنک راک هلو ازصاح نیل وا هو واع
 رولو اظ نعم هډو ږنلوا طافسا فرا رو دم نون رخ یساف عج

 زانو حر دو لگ یر درعم نر لکا ڈان و اهم درو اهن تم

 تست



 هدع ق یعدب

 , بو دا عفاو هروصت یاب فرح هدنرحآ نکن نانلوا ذا ن دبع

ب هدق دىلو ال ایمسا هد هنایع تامیص ردم تالا
 وو روصممءا

 تفکهرق دنلوا تعجار ه هل دلفلوا ه دمو الی بت فرح لایک

 )لکم اوامر دیضتعمومزال ىن ناس طاخ كن هموسم

 رد دیعم هںنم ر یمقاو عا هدرب :

 هدع فیکس

 تمالك ه دننورد رمفلویش ایرلرسکم مج و هک شنل وا ذخا ندی

 عج ورک دم تاک هد هیات و کو ادفو طبض هدنربولر ولام هبلصا

 مهم الروک ب سام یس هلهحو ود تی رلعم هبسر اوت کهن راس

 هلعوب كناراطخ ضجر ا د هروب م ص وصخ نوا قاوایمولعم لرلي رتبم
 یدک ال یداراو کد د

 ےل وارالططخا

 رولوا ت واشر ترابع ندنرافرحتانشمی ات ہلا فلا هدنرخآ 1 لب لک,

eتاک بول وا بر ۳ قد هلوا تنم هرو: دم لکا راک  

 تو تاکی وا تمرولو رھ اظ ی رفم هدقدنلوا طاقساو لر قرح فلا

 تدابع ن دنرل هلک صو ig هج یر درفم لرل هلک ت اّقکصو

 وانا تموج عفر دیا بابا یر ور ہیهجولوا هداف هلو |

 تلی تایل ااتمر در الیجخدیلعافسا لرولزمی ات (عم با

 N لیتو ی یر دز کش ورک او

 رولوآ من هلهجولوا نخل لفل وا ترابعندنر
 اس رس سس = ے سو سس و سس حس

esسر جت سس سم سس سس  



 دا 7

 توپ هد ةع ت تز کد درک ی ات فح نال واو او هدنرحنآ كن الک |

 ۶اه کو ولی ات رک انب کوب روخوا لدم هز وه ی اه اضج و هی هلیوطی ان
 را رمن دم لک دکب ا با مارا کت یدک یس لب ازوها

 تلود الاتسردمز ال هدلاعره ےس ارا هلیفرحد یات هدنروصیه دم هنلوبا

 رد نوا دیو هدر رحیم هلکه وطخو نسر دهیم هلک |

 ٤ هدنفل ږلغلوا اه خر نرنتاذ یفرحاه نالوا ننرعنآ كنس هلکه دب کلو

 رد دیعم هلهجول وا

 انیبش
 مه بولوا قو هروک همه هد نورد هلکضعد شنل وا ذخا ندیبرع ۱
 كن هلک کک هو بد نت یا بک دهن اوع تاشنم هروک ذم |

 راما ےب همش هد دنلوا نوحارم هتل بول و اف او قرح نات ی ای هدنشورد

 هنسسانعم كن هلن اه قر هنلوا ظن فرص ندنینکود هسیادولوتشنلو

 نادتینسا ةد رل ىزا هلکلایمتساو نا زینسا الم هنلوار اقا رصح |
 ردشنآ وادق هدتسر لاضشساو

 وبشا کوب لاح بولکه نوا هو اعز وهی اه فرح فر هلو لدبهدرکیان 1

 ینشات تروص ریمل وادار ءاو تبن یراریکذت ترو اپ روا

 کف دلوا بولطتریکذت تروص نوجا تجار مر كنفصر م ولعم
 طاقساو رروب نم یاه فرح نالوا عقاو هدنرخا كن هرول ذم ت

 هيرودس رولو ارصایرکذت كنفصناانلوارکذ هسيارونلو
 بْ اکو مه یراریکدت تروص لنيرانعص هوو هو هب اکو
 اب ررنرایعندنر هلک بوو رمو ۱
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 تبل یم رق دردم تامل نآراب و طمو رونه نیمو یس هفدارام تاک ر خو

 بل الو | یف امم رف امره نالوا ندارم ند هز ذم تالو دارپاو

 ردشنا و قلف همر د نطع فرح وا ورب ندو اطرکی د

 عافیت
 فاکو ازو مو ابد نی ن اسل ولام یی دلو ارقاو م دیسراف ناسا

 هدالاماو هدلنفلتینبب كر افرح هس اففاکو اژور بجو اپ هلبا هټرع ||
 || نالوا ءد هليا هررک دم فورح هدزم اکوہشا هلیببس یک دیک هلو ایپ ت ۱

 رولوا هدباک فره بونلوا مزوتو مینق هرلب اب هعشب هقشب تاک
 لحن دوخ او (وهس رک هلکرب یجسملبزا هلی یسراف فرح نوسلوا هسا

 مال یسهز ای هلی ایر ع فرج سکع اب دوخ ای ورولدزای هلی اییرع فرح |
 هبط اعم هد اقتسا ندنسیودنک هدیوز اب هل یس راق نح هلکان واک |

 ء دب هليا رع فرح ولت هروک هنس الم كب اکل وا هدق دنلوتعجارم هزیغآ
 )تب اب یسراف فرح هسج ازم هنلود هد ابرو ن اع فرح هلک نا لو
 | هتسالما روک م ب اک هنیو ینج هلو E PES هدف دىلو | سس

 ارباب روک ذم سر اف فرح هل ن انا وا ءد هليا یسر اف فرح وام هروک
 دوحومهدروک دم باب هدف دننو | سست هدنباب فرع فرح هیسیازرعل ول
 دادیدپو دیدی ام هی و!شوم ارفو نایضینج هلوا یکم يسع وړو
 نایوجو ناکوجیرللفغل ن ابوجو ناکوچو ر ادی دیو دی دب نم یراظقل
 یجب بولو ارو تم همر المار ان زو لنز ی رلظفار ایزو كنژ و
 تی اعمو والصا رنک كنیرافرح هیر او فک ها هر ف اک
 نوجیارظوب ن دغی دل والاب یخ د یری رل وام لغم اوا عقاو

 رد ملو ا رع هدوهس ی د اربالاثم
 نعاق درد

 اد وب اټنا فرح وکی ان لص الت یوا وار اھم او دینا ن دیر |
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 ی دار ورد نفاق ضمن عتس لب طتسم ب اک
 یدنلوا ریو تن رو هروکذم دع اوف گر وک بسانم

 + )ی او یر
 ند هېشو شیر ایم كټالک نانلوب دېم و تونم هدنباک تفلوبش

 کا ید نوح هکر بره لیس هلفحالبم كالا نابعو او ور هلو؛هدازا
 برف یمنعم کن هلکی جو دار ' هو دارم تاک هدایزایو جوا ابو

 ه داس الثمردشم واال اور اینخا یر رط ول وا )یصقت و

 | صل اخو تو قاص بول وادع ضا لو ایل رط هاش اب كنس هلک
 ۳ هپ نا نلرم م دنایب لس هلک وط اسو داریم هندن ۀف دارفم تالک ۱

 ددتملوا یطشو تن نار ناجی ول رو اللوق همتا اب

 نعاو یک
 نرهررکذم غژاعم قرهلو الماش ی هند اعم هد ایز ل دو ناو !

 ا ] کینی كنانعمرب ره ب ولکم زا ی دیو طض كرر
 2[ يب دنلوب محم ۱ ۍزییق و ندرت ن انهم نانلوب دیم هدنرحلا ||

 ۲ ا یھ قو
 كن هرودزم هلک الّوا هسبارول وا مق او یس انعم لڅ هدنزدوخایو کما ۱
 وت کو دارم ظافلا لک دنوم یتسانعمرب اپ هيوم هقب اس هدع ۱8 ۱

 هنیش وش انی انعم ل مروطسم دلک ه دنع كنو کش رؤ دنلوا ريو

 تحلرم هل بونلوا هوولع و جرد یتطعیفرحوأود دع رب هدنشروص لاتفشا
 هنسازعمر رخ | كنەلک للاخ راو جرد ناعطع فر واو وبشا هناود ن ریا

 هل وا هذن اب كنس هلک ت اا تمرولو العا و لبل د هنفج هنلو ات

 ریرکید ردو نتف دارتم نبت امو وص ه دنمص هداهاییسپلم ی انعم
 یس فا اف ورو تالزوکو تفاطل ن وجیا حاضی ایس ایم
 ار دوار اک راټعاوردف هدعب و

 هد ابو پارس هد يشار لیدو یس دف دارم
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 رزیمسم«هدهباع بتکهسداو بوبم هلوازم انب هپ هماع یراق نم |
 ر دن دلو | لم انس مام وف انمو لمشمیی هیسر افو هب تافل نالوا

 نظن فو ن دبا اشا هجرس ۱هلکیم ارب ندن اهربو سوم اق هس
 تهجرهزا ن دان دنلوب کم یتیفح کن هلک یی رکی شب نوا ندب کوب
 ءداقداسحا دارا نصوصخ یرشو عط ءانب هتلوهس نالواراکر د

 ہولی, لفل شرو رو دص و حونسفرش یار ترضح
 نردابم هلْیفو عط نر اوح رر هعطم هرز وا نوا

 EY ردیپ یف اہم وج هنلوا مریهاشسم ندنل ایتسما یاد فطلب |
 رارگ كنیهاشد اپ تزصحی اب یاعد كردبادیازتو

 ادې ز م وج هلو هنسح یلیسورب هنر اک ټو
 اجرسمو لومام

 دش لوب

۱ 



 ديه دبن اطلس .زنع تل لو یضظردنکسا ی

 ج لام ادر نزاو رخ زور تنمزود یرلهدلروم بس

 هې هی هدنباب لاککسا لتدموكلم ةنسحروها رو

 هر ورم ید دلو ءدفلوااغور رتسمیرایه اشنهش ترضخ ر

 | ناو تو نوا بروی نایاشو نازرا دنصوصخ کاوش سا

 اشذاو بینرت هرکشتاکم زدی دع سلاح هر یر جات ترضح
 2 OEE هزاد میس ولونوپم هب هنکو دولا ةلطو

 هل ار یر وست و فبل اهر هنسا فا بوليرو اطعا هبس نم

 ار ضخوشا هلان هبایع تافل ت اتن ندن رافدلو|شمروم هداراورم |

 ناسا ندیسرافو نع قرەنلوا مامهارعاس رمش هتسالماو ممج

 اعم ادو دحاو ی انعم تفل لیبشد یر کیا رف لھ مسید ها
 هرو نالکو شنلف تر دقملصح ام فرص هو نو مچ یس + هډ زعم

 تاهل ڪڪیرلنلو يسر اف لصاو نیضت و دف هرزو ېت ایی ی ورح

 مسرت هنشاابرطس هلکر ره هلربانعا هنلوهماچاو زیات ندلص ال هّبرع
 هبرلرزواخد ن وجا هن أر یظفلت هجو لن هرول نف ت الک ب ونلوا هلماو

 هوو ناهرو یوم او سوم اف ر دب ھ ب کوشا دد وب ور هکرح

 هج یه دواترسع منزل تس او ول اھت راد ےن اا

 ۱ | ےس شعب رش لنیراترضحنمدنف | هلولجا رله هلا مادا ناخ
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 | نهفات ع انصو نوشومولع نیریرار بانج ااف ا :
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